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تعد خطة التطوير الإ�ستراتيجي الجديدة 

لعام 2035 التـــي اأعدتهـــا الكويــت خطــة 

وتقــــف  و�سروريـــة.  و�ساملـــة  َطموحــــة 

اأعتاب مرحلة حا�سمة. فهل  الكويت على 

قوي  باقت�ساد  الم�ستقبل  نحو  �سنتحرك 

هـــل  اأم  النفـــط  يتجاوز  وم�ستدام  متنوع 

�سن�ستمر في التراجع؟

خيارنا وا�ســح: نحـــن بحاجـــة اإلى تنمية 

القطاع الخا�ص لبناء اقت�ساد معرفة يتميز 

بالن�ســـاط والزدهـــار، يتمثــل فــي محور 

ما�سينا  مجـــد  ي�ساهـــي  اإقليمي  تجاري 

بل  وحدها،  الكويت  يخدم  ول  الباهر، 

يخدم باقي دول المنطقة والعالم باعتباره 

وجهة مهمة للتنمية القت�سادية في العالم 

العربي.

القت�سادية  المنطقــة  مثـــل  فر�ســاً  اإن   

با�ســــم  اأي�ســـاً  ال�سماليــــــة - والمعروفـــة 

م�سروع مدينـــة الحريـــر - لي�ســت مجرد 

ما�سيهــا  مجـــد  ل�ستعادة  للكويت  فر�سة 

اأي�ًسا  لنـــا  ولكن  مهم،  تجـــاري  كمحور 

مــــع  لل�سراكــــة  محلييــــــن  كم�ستثمريـــن 

الم�ستثمريــــن الدولييـــن لإتاحـــة فــــر�ص 

اقت�سادية ربحية وم�ستدامة.

الطموحات،  هذه  تحقيق  �سبيل  وفي   

�ستواجهنـــا العديــد من التحديــات وهناك 

التي ل يزال يتعين  التفا�سيل  العديد من 

اإلى هذه  الو�سول  اإلى  و�سعًيا  فيها.  البت 

ككل  ال�ستثماري  المجتمع  يحتاج  الغاية، 

والتحديات  للفر�ص  الكامل  الإدراك  اإلى 

الموجــودة والــــدور الــــذي يتعيــــن علينـــا 

القيام به في هذا الم�ستقبل المثير.

بع�ص  نقدم  اأن  ناأمل  الق�سية،  هذه  في   

خالل  من  الأ�سئلة  هذه  على  الإجابات 

مقابلتنا المتعمقة مع الدكتور خالد مهدي، 

للتخطيط  الأعلى  للمجل�ص  العام  الأمين 

والرجل الذي ي�سرف على تنفيــــذ خطـــــة 

ويقــــدم  للكويت.  الإ�ستراتيجية  التنميــــة 

الدكتــور خالــد بع�ص الأفكار الهامة حول 

كيفية تطور هذه الخطة والتحديات التي 

تنتظرنا.

 ي�سعدنا اأي�ًسا اأن ن�سارك روؤى مهمة حول 

الدكتور  من  القت�سادي  الكويت  م�ستقبل 

في  القت�ساديين  كبير  اإراديان،  جاربي�ص 

اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

في  المحللين  كبير  ماركوفيت�ص،  وبوبان 

الإطار،  وفي هذا  الدولي.  التمويل  معهد 

�سعادة  ن�ســــارك  اأن  اأي�ســــاً  ي�سعدنـــا 

ال�سفيرة التركية في الكويت عائ�سة هالل 

�سيان كويتاك مقاًل يناق�ص الدور المتنامي 

للتكنولوجيا المالية في المنطقة وم�سائل 

اأخرى.

�ســركــــات  لتحـــــــاد  رئي�ســــــاً  وب�سفتــــي 

م�ستقـبـــل  اإلــــى  اأتطلــــــع  ال�ستثمـار، 

واقت�ســاد  ال�سانحــة،  بالفر�ص  زاخــر 

الخا�ص  القطاع  الريادة  فيه  يتولى  متغير 

وال�ستثمار نحو بناء اأعمال تجارية تت�سم 

بالكفاءة والفعالية وتخـــــدم الحتياجـــــــات 

�سكان  من  المتزايد  للعـــدد  المتنوعـــــة 

العمل  فر�ص  ل�سبابنا  وتوفر  البالد، 

قواعد  بنقل  وتقوم  المهني،  والتطوير 

في  �سنحتاجها  التي  والمهارات  المعرفة 

الم�ستقبل البعيد وتطويرها.

 لكم جزيل ال�سكر

�سالح ال�سلمي

مدينة الحرير والتطور 
االستراتيجي لدولة الكويت

رسالة الرئيس
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جميع  في  المركزية  البنوك  تقوم 

مع  عالقتها  بمراجعة  العالم  اأنحاء 

من  المزيد  و�سراء  الذهب،  �سبائك 

اإلى  منه  المزيد  وتجلب  المعدن 

رفعت  فقد  داخلًيا.  لحيازته  البالد 

البنوك المركزية في كل من ال�سين 

ورو�سيا  وبولندا  والهند  والمجر 

حجم  اأخرى  ودول  وكازاخ�ستان 

م�سترياتها ال�سهرية من الذهب.

المديـــــر  نورمـــــان”،  “رو�ص  قـــــال 

بيك�سلي  �سارب�ص  ل�سركة  التنفيذي 

�سبائــك  تجـــارة  فــي  المتخ�س�ســـة 

الذهب ومقرها في لندن، في اإطار 

للمعـادن  دبــي  موؤتمر  فــــي  حديثــه 

“و�سل  موؤخًرا:  ُعقد  الذي  الثمينة 

المركزية  البنوك  من  الطلب  حجم 

من  طًنا   90 اإلى  وفبراير  يناير  في 

ووفقـــًا  الجديدة.  ال�ســراء  عمليات 

في  زاوية  من�سة  عن  �سادر  لتقرير 

الم�ستريات  حجم  فاإن  ال�ساأن،  هذا 

حجـــــم  مـــن   61% بن�سبـــة  اأعلــــى 

الم�ستريات في نف�ص هذا الوقت من 

بلغ حينها 65  والذي  الما�سي  العام 

طًنا.

البنوك  تنقل  نف�ص،  الوقت  وفي   

الذهب  من  المزيد  اأي�ًسا  المركزية 

اإلى اأقاليمها الوطنية. وتعزو من�سة 

جزئية  ب�سورة  التحركات،  زاوية 

على الأقل، اإلى القرار الأخير لبنك 

الحكومة  من  طلب  برف�ص  اإنجلترا 

نيكول�ص مادورو  برئا�سة  الفنزويلية 

لإعادة 1.2 مليار دولر من احتياطي 

الذهب.

دول الخليج تعتمد قوانين اإلفالس الجديدة

ُعمان هي اأحدث دول مجل�ص التعاون الخليجي التي تعمل على اإقرار قانون الإفال�ص والإع�سار الذي يهدف 

اإلى الم�ساعدة في حماية ال�سركات والم�ستثمرين. ومن المتوقع اإقرار القانون في الن�سف الثاني من عام 

2019.  واأقرت المملكة العربية ال�سعودية قانون اإفال�ص جديًدا في اأغ�سط�ص الما�سي، وقد ت�سهد قريًبا اأول 

اختبار رئي�سي لها الآن بعد اأن تقدمت مجموعة اأحمد حمد الق�سيبي واإخوانه )AHAB( ال�سعودية بطلب 

باإعادة الهيكلة المالية بموجب القانون الجديد. واأ�سدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوًنا لالإفال�ص 

في عام 2016، لالإ�سراف على حالت الإفال�ص واإعادة الهيكلة المالية، لكن لم يدخل القانون حيز التنفيذ 

حتى مار�ص 2019، عندما نجحت اأول �سركة اإماراتية في اإعادة هيكلة ديونها بموجب الباب 4 )الإفال�ص(. 

اأدخلت البحرين ت�سريعات جديدة لالإع�سار في دي�سمبر 2018، م�ستعينة بالف�سل 11 من ت�سريع الإفال�ص 

الخا�ص بالوليات المتحدة كنموذج.

 ولم تقم الكويت وقطر بتحديث ت�سريعات الإع�سار الخا�سة بهما. وانتهى البنك المركزي الكويتي من اإعداد 

م�سودة قانون خا�سة بم�ساألة اإفال�ص البنوك، لكن قوانين الإع�سار العامة ما زالت قديمة اأو غير كافية.

اأكثر  لخلق وجهة  الإفال�ص في محاولة  ت�سريعات  الخليجي في تحديث  التعاون  دول مجل�ص  بداأت  وقد   

جاذبية للم�ستثمرين الأجانب ولتوفير اإطار قانوني لل�سركات المحلية التي تحتاج اإلى اإعادة هيكلة الديون 

ب�سبب انخفا�ص اأ�سعار النفط العالمية لمدة ثالث �سنوات.

الجديد في  الإفال�ص  ت�سريع  ويعد   

مجموعة  من  جزًءا  عمان  �سلطنة 

التي  الجديدة  الت�سريعات  من 

لتح�سين  اإقرارها  م�سقط  اعتزمت 

التجارية  والأعمال  ال�ستثمار  مناخ 

ت�سنيفاتها  وتح�سين  ال�سلطنة  في 

فيما يتعلق ب�سهولة ممار�سة اأن�سطة 

“�سهولة  لت�سنيف  ووفًقا  الأعمال. 

لعام  الأعمال”  اأن�سطة  ممار�سة 

الدولي،  البنك  عن  ال�سادر   2019

المتحدة  العربية  الإمارات  تحتل 

منطقة  دول  بين  الأولى  المرتبة 

 .11 المرتبة  في  وجاءت  الخليج، 

وتاأتي البحرين في مرتبة اأدنى بكثير 

في الموؤ�سر في المرتبة 62؛ وعمان 

المرتبة  في  وقطر  78؛  المرتبة  في 

83؛ والمملكة العربية ال�سعودية في 

المرتبة 92 والكويت في المرتبة 97، 

وي�سم التقرير ت�سنيًفا من 1 اإلى 190 

مع كون 190 هو الت�سنيف الأ�سواأ.

اإلى  الم�ستثمرون  ينظر  ما  وعادًة   

الحماية  واأ�سكال  القانوني  الإطار 

توفرها  التي  للم�ستثمرين  القانونية 

من  الم�ستثمرين  وخا�سة  البالد، 

قرارات  اتخاذ  عند  الأقليات، 

الأ�سواق  في  وخا�سة   - ال�ستثمار 

الحدودية اأو النا�سئة.

البنوك المركزية
ترفع احتياطاتها

من الذهب

ت�سنيف العالم العربي ب�ساأن

�سهولة ت�سوية حالت الإع�سار

مقتطفات المستثمر
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تقدم اأر�سدة الطاقة العالمية ال�سادرة عن الوكالة الدولية للطاقة اأر�سدة �ساملة للطاقة في جميع اأكبر الدول المنتجة 

والم�ستهلكة للطاقة في العالم. وهذه الأر�سدة تحتوي على بيانات مف�سلة حول اإمدادات الطاقة ون�سب ا�ستهالكها في 150 

دولة ومنطقة، بما في ذلك جميع دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية )OECD( واأكثر من 100 دولة رئي�سية اأخرى، 

وكذلك الن�سب الإجمالية العالمية.

والنفط  والغاز  الفحم  الطاقة -  اأكثر تف�سياًل لجميع م�سادر  بيانات  الم�ساحب  العالمية  الطاقة  اإح�ساءات  يقدم دليل 

والكهرباء والطاقة المتجددة والنفايات - في الوحدات الأ�سلية. يمكنك �سراوؤهما مًعا ب�سعر مخّف�ص.

الدولية  الوكالة  عن  ال�سادرة  العالمية  الطاقة  واإح�ساءات  بالأر�سدة  الخا�سة  والمنهجية  الوثائق  اإلى  الو�سول  يمكنك 

للطاقة.

بين عامي 1971 و2016، زاد اإجمالي اإمدادات الطاقة الأولية )TPES( في العالم بنحو مرتين ون�سف تقريًبا.

بينما ظّل النفط الوقود ال�سائد في عام 2016، فقد انخف�ست ح�سته على مدار العقود الما�سية. وفي المقابل، زادت ح�سة 

كل من الغاز الطبيعي والطاقة النووية ب�سكل كبير. وفي عام 2011، و�سل الفحم اإلى اأعلى م�ستوى له منذ عام 1971 بن�سبة 

29% )والذي بلغ ذروته بن�سبة 71% من اإجمالي اإمدادات الطاقة الأولية TPES في ال�سين(. ولكن في ال�سنوات الخم�ص 

الما�سية، تراجعت ح�سته.

لقد تطور الطلب على الطاقة ب�سكل مختلف في جميع اأنحاء العالم - فقد انخف�ست ح�سة منظمة التعاون القت�سادي 

والتنمية )OECD( في اإجمالي اإمدادات الطاقة الأولية )TPES( في العالم ب�سكل كبير منذ عام 1971، بينما ت�ساعفت 

ثالثة اأ�سعاف تقريًبا في اآ�سيا غير التابعة لمنظمة التعاون القت�سادي والتنمية.

الم�ساركة  ودول  فيها  الأع�ساء  القت�سادات  تت�سمن  والتي   ،)IEA( للطاقة  الدولية  الوكالة  دول  مجموعة  وا�ستحوذت 

والن�سمام، على 71% من اإجمالي اإمدادات الطاقة الأولية )TPES( في العالم عام 2016.

أرصدة الطاقة العالمية
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كان من بين العوامل الدافعة للتغيير الذي حدث في اآ�سيا نمو ا�ستهالك الطاقة الذي ارتفع ارتفاًعا كبيًرا منذ اأوائل العقد 

الأول من القرن الواحد والع�سرين.

وفي الوقت نف�سه، توقف نمو ا�ستهالك الطاقة في منظمة التعاون القت�سادي والتنمية )OECD( في عام 2008 تزامًنا 

مع الأزمة القت�سادية العالمية، ويتاأرجح اإجمالي ال�ستهالك النهائي حول ن�سبة ا�ستقرار تزيد قلياًل عن 500 3 ميجا طن 

.)TFC( اأو 38% من اإجمالي ال�ستهالك النهائي العالمي )Mtoe( نفط مكافئ

ال�سرق الأو�سط

يتمتع ال�سرق الأو�سط باأعلى ن�سبة لالكتفاء الذاتي من الطاقة في العالم، مع زيادة اإنتاج الطاقة عن ن�سبة الطلب بنحو 

�سعفين ون�سف. وقد اأنتجت المنطقة ما يقرب من 15% من الطاقة العالمية في عام 2016، بزيادة عن ن�سبة تزيد قلياًل عن 

13% في الأعوام الخم�سة ال�سابقة. واأنتج ال�سرق الأو�سط 34% من النفط العالمي، وحوالي 17% من اإنتاج الغاز في العالم.

يتطور الغاز الطبيعي ب�سرعة في المنطقة، حيث يُ�ستخدم لتوليد الطاقة وفي قطاع البتروكيماويات. وقد اأدى ذلك اإلى 

ا�ستمرار انخفا�ص ح�سة النفط في اإنتاج الكهرباء، حيث انخف�ست من 54% عام 1971 اإلى 28% عام 2016.
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اأجرى المقابلة: جيمي اإيثردج

على  قدرته  على  منه  كبير  جزء  في  الكويت  لدولة  االقتصادي  المستقبل  يعتمد  سوف 
التنويع في تدفقات اإليرادات واجتذاب االستثمار األجنبي والنمو في القطاع الخاص. ولفهم 
التحديات التي تواجهها الكويت بشكل أفضل، تحدثت “المستثمر” مع دكتور جاربيس إرديان، 
خبير االقتصاديين لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في معهد التمويل الدولي حول 

تبنيه لمكانة اقتصاد الكويت.

 يعد معهد التمويل الدولي اتحاد دولي لمنظمات صناعة الخدمات المالية يتكون من أعضاء  
التي  والهيكلية  المالية  التحديات  داخل  التقنية  والرؤى  الخبرة  ويعرض  دولة   70 أكثر من  من 

تواجه االقتصاديات حول العالم.

المستقبل المالي لدولة الكويت: 
)IIF( نظرة من معهد التمويل الدولي

نتوقع أن يظل الحساب الجاري واألرصدة المالية )بما في ذلك عائد 
االستثمار( في الفوائض على مدى السنوات الثالث المقبلة إذا 

بقيت أسعار النفط أعلى من 60 دوالًرا للبرميل.

د. جاربي�ص اإرديان

وزير المالية الكويتي د. نايف الحجرف خالل الموؤتمر ال�سحفي لالعالن عن ميزانية الدولة للعام 2019 - 2020
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المالي  الو�سع  في  راأيك  ما  عام،  ب�سكل  الم�ستثمر: 

لدولة الكويت على المدى الق�سير اإلى المتو�سط )في 

فترة تتراوح من 3 اإلى 5 اأعوام( فيما يتعلق بال�ستقرار 

القت�سادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والتنويع 

وما اإلى ذلك؟

الكبيرة )بما  المالية  المخزونات  اإرديان: ت�سمح  دكتور 

الكويتية  ال�ستثمار  لهيئة  الأجنبية  الأ�سول  ذلك  في 

للكويت   )2018 عام  في  دولر  مليار   560 بلغت  والتي 

بالتعامل مع الإ�سالحات المالية باأقل اإلحاح عن دول 

ا�ستمرار  مع  حتى  الأخرى.  الخليجي  التعاون  مجل�ص 

يظل  اأن  نتوقع  المحدودة،  المالية  الإ�سالحات 

الح�ساب الجاري والأر�سدة المالية )بما في ذلك عائد 

الثالث  ال�سنوات  مدى  على  الفوائ�ص  في  ال�ستثمار( 

دولًرا   60 من  اأعلى  النفط  اأ�سعار  بقيت  اإذا  المقبلة 

للبرميل.

المنطقة  الكويت متخلفة عن نظيراتها في   ول تزال 

نتائج �سيئة  الدولية وتحرز  التناف�سية  الت�سنيفات  في 

من حيث ال�سهولة في ممار�سة الأعمال التجارية )97 

اإلى  الأمر  يرجع   .)2019 عام  في  دولة   190 اأ�سل  من 

البيروقراطية وقواعد العمل التقييدية وال�سعوبات في 

ال�سركات  جانب  من  )وخا�سة  التمويل  على  الح�سول 

ال�سغيرة والمتو�سطة( كونها عقبات رئي�سية. يجب اأن 

تتح�سن الت�سنيفات تدريجياً في ال�سنوات القادمة في 

حالة تنفيذ الإ�سالحات. تحتاج الكويت اإلى جذب ما 

يكفي من ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة خارج قطاع 

الطاقة لتنويع القت�ساد واإن�ساء قطاع خا�ص ديناميكي 

ومو�سع. كما يجب تلبية مزيد من الحتياجات لتح�سين 

دولة  وراء  لما  المتراجعة  الكويت،  في  التحتية  البنية 

محدودية  ب�سبب  وقطر،  المتحدة  العربية  الإمارات 

ال�ستثمارات العامة في العقدين الما�سيين.

الأ�سا�سية لالقت�ساد  الهيكلة  لإعادة  الرئي�سي  العائق   

والتنويع هو الجمود في ال�سلطة الت�سريعية. في حين 

اأنه من غير المرجح حل مثل هذا القيد على المدى 

الإ�سالحات  في  التقدم  بع�ص  نتوقع  فاإننا  الق�سير، 

الهيكلية في ال�سنوات القليلة المقبلة. ومع ذلك، فاإن 

الإ�سالحات الالزمة لتنويع القت�ساد بعيدا عن النفط 

�ست�ستغرق بع�ص الوقت حتى توؤتي اأكلها.    

على  كبير  ب�سكل  تعتمد  الكويت  تزال  ل  الم�ستثمر: 

النفط كم�سدر رئي�سي للإيرادات الحكومية. ما راأيك 

والتخل�ص  اإيراداتها  لتنويع  الكويت  اإ�ستراتيجية  في 

من العتماد على النفط؟

دكتور اإرديان: اإن عجز الحكومة عن دفع التدابير المالية 

اإلى  الفتقار  جانب  اإلى  البرلمان،  عبر  ال�سعبية  غير 

القدرة الإدارية، يعيق جدول اأعمال التعديل المالي. ول 

بيروقراطية  مقاومة  تواجه  المالية  الإ�سالحات  تزال 

من  مجموعة  تقديم  في  ب�سدة  الدولة  ت�سارك  حيث 

اإلى  التحول  في  رغبة  هناك  اأن  حين  في  الخدمات. 

هناك  كان  فقد  الخا�ص،  القطاع  بقيادة  نمو  نموذج 

تقدم محدود في الخ�سخ�سة، وكانت العرو�ص العامة 

الأولية نادرة. تظل احتمالت الإيرادات الحكومية غير 

النفطية )با�ستثناء دخل ال�ستثمار( قاتمة. وعلى الرغم 

الوقود  دعم  فاتورة  اأن  اإل  ال�سابقة،  الإ�سالحات  من 

المحتمل  غير  فمن  الميزانية.  في  كبيرة  والمرافق 

عام  قبل   %5 بن�سبة  الم�سافة  القيمة  �سريبة  اإدخال 

2021، ويظل تطبيق ال�سرائب غير المبا�سرة على التبغ 

والم�سروبات ال�سكرية غير موؤكد.

كبـــــــــار  بيــــــن  مــــــن  الكويتيـــون  يــــــزال  ل  الم�ستثمـــر: 

الم�ستثمرين الإقليميين؛ كيف ترى تغير تدفقات راأ�ص 

المال الخارجة عن الفترة 2020/2019؟

المقيم  المال  راأ�ص  تدفقات  انخف�ست  اإرديان:  دكتور 

منذ عام 2014 في اأعقاب النخفا�ص الحاد في اأ�سعار 

اأقل  الجاري  الح�ساب  فوائ�ص  اإلى  اأدى  مما  النفط، 

اأ�سولها  من  جزًءا  ا�ستغلت  الحكومة  اأن  كما  بكثير. 

العجز  لتمويل  الكويتي(  ال�ستثمار  )�سندوق  الأجنبية 

المالي المتزايد.  �سمحت اأ�سعار النفط المرتفعة في 

الح�ساب  في  اأكبر  فائ�ص  اإلى  اأدت  والتي   ،2018 عام 

الجاري وتراجع الحاجة اإلى التمويل المالي، لل�سلطات 

سمحت أسعار النفط
المرتفعة في عام 2018، 

والتي أدت إلى فائض أكبر 
في الحساب الجاري وتراجع 

الحاجة إلى التمويل المالي، 
للسلطات باالستثمار أكثر 

في الخارج، سواء في شكل 
استثمارات في محافظ 

واستثمارات أخرى في الخارج. 
للمضي قدًما، نتوقع أن 

تظل تدفقات رأس المال 
المقيمين نحو 20 مليار دوالر 

سنوًيا.
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بال�ستثمار اأكثر في الخارج، �سواء في �سكل ا�ستثمارات 

للم�سي  الخارج.  في  اأخرى  وا�ستثمارات  محافظ  في 

المقيمين  المال  راأ�ص  تدفقات  تظل  اأن  نتوقع  قدًما، 

نحو 20 مليار دولر �سنوًيا.

الم�ستثمر: ما التحديات الرئي�سية التي تواجه النمو 

من  المتو�سط  المدى  على  الكويت  في  القت�سادي 

وجهة نظرك؟

تهدد  التي  ال�سلبية  المخاطر  ت�سمل  اإرديان:  دكتور 

يلي:  ما  المتو�سط  المدى  على  القت�سادية  التوقعات 

اأقل  )لنقل  توقعاتنا  عن  النفط  اأ�سعار  انخفا�ص   )1(

تنفيذ  وتباطوؤ  البرميل(،  في  دولًرا   60 عن  بكثير 

الإقليمي.  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  وعدم  الإ�سالحات، 

 60 كبير عن  ب�سكل  النفط  اأ�سعار  انخفا�ص  يوؤدي  قد 

اإلى �سعف ثقة  المتو�سط  للبرميل على المدى  دولًرا 

الم�ستهلك، و�سعف ال�ستثمار الخا�ص، والعجز المالي 

العربية  المملكة  دفعت  حين  وفي  المطول.  الكبير 

ال�سعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لإ�سالحات 

مالية وهيكلية كبيرة خالل ال�سنوات الثالث الما�سية، 

ظلت اأجندة الإ�سالح في الكويت في طور الإعداد.

  يحتاج هيكل �سوق العمل في الكويت اإلى خلق الحافز 

القطاع  في  م�ساركتهم  لتو�سيع  للمواطنين  المنا�سب 

للقطاع  المحتمل  النداء  فاإن  الحظ،  ول�سوء  الخا�ص. 

القطاع  في  المربحة  الفوائد  عليه  طغت  قد  الخا�ص 

اأو  العام، الذي يوظف 80 % من المواطنين الكويتيين 

الحالية  ال�سيا�سات  العاملة.  القوى  اإجمالي  من   %  40

الرامية اإلى اإبقاء البطالة الوطنية منخف�سة من خالل 

العمالة العامة هي نتائج عك�سية وغير م�ستدامة على 

المدى الطويل. وفي هذا ال�سياق، فاإن اإ�سالح النظام 

الجدد  الداخلين  مهارات  لمواءمة  �سروري  التعليمي 

اإلى �سوق العمل مع احتياجات ال�سوق.

تواجه  التي  التحديات  ال�سلطات  تدرك  حين  في   

تنويع القت�ساد بعيًدا عن النفط، فقد تم اإحراز تقدم 

محدود في تنفيذ الإ�سالحات لتح�سين بيئة الأعمال 

ال�سركات  تطوير  �سيما  ول  الخا�ص،  القطاع  وت�سجيع 

المعار�سة  توؤدي  قد   .)SMEs( والمتو�سطة  ال�سغيرة 

الم�ستمرة لالإ�سالح الأعمق من قبل بع�ص الم�سّرعين 

تنفيذ خطة  في  التقدم  من  المزيد  اإحراز  تاأخير  اإلى 

الكويت الجديدة 2035.

م�سوؤولون كويتيين و�سينيين خالل مباحثاتهم لال�ستثمار في مدينة الحرير والم�ساريع 

المتعلقة بها

م�سوؤولون في الحكومة الكويتية خالل ح�سورهم لأحد المنتديات القت�سادية

ندوة عالمات في طريق ال�ستثمار في الكويت بعنوان اكت�سف فر�ص ال�ستثمار المتحول في 

وادي ال�سيليكون في عام 2018

إصالح النظام التعليمي
ضروري لمواءمة مهارات 
الداخلين الجدد إلى سوق
العمل مع احتياجات السوق.
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توؤثر على جاذبية  التي  الرئي�سية  العوامل  ما  الم�ستثمر: 

الكويت كوجهة لل�ستثمار الأجنبي المبا�سر )FDI(؟

الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  تزال  ل  ماركوفيت�ص:  بوبان   

الأعمال  مناخ  �سوء  ب�سبب  تتعثر  الكويت  اإلى  المبا�سر 

تعرقل  التي  العوامل  ومن  المحدودة.  ال�ستثمار  وفر�ص 

ب�سكل خا�ص حقيقة اأن ال�سركات والأفراد الأجانب الذين 

يرغبون في ال�ستثمار اأو اإقامة اأعمال تجارية في الكويت 

القانون  عليها  ين�ص  كويتية  �سراكة  لديهم  يكون  اأن  يجب 

تمتلك ح�سة ل تقل عن 51 %. يعد اإدخال قانون ت�سجيع 

بال�ستثمار  ي�سمح  والذي  الكويت،  المبا�سر في  ال�ستثمار 

بع�ص  في   %100 بن�سبة  الأجنبية  والملكية  المبا�سر 

القطاعات، تطوًرا اإيجابًيا ولكنه قد ل يكون كافًيا لزيادة 

التح�سن في  ال�ستثمارات الأجنبية ب�سكل كبير. ول يزال 

مناخ الأعمال والقدرة التناف�سية وا�ستعداد القوى العاملة 

و�سنع ال�سيا�سات من ال�سروط الم�سبقة لزيادة ال�ستثمار 

الأجنبي المبا�سر.

بيئة  اإلى  الأجانب  الم�ستثمرون  ينظر  كيف  الم�ستثمر: 

ال�ستثمار في الكويت؟ ما القطاعات اأو الأق�سام الرئي�سية 

ال�ستثمار  تجذب  اأن  المرجح  من  التي  القت�ساد  في 

الأجنبي المبا�سر على المدى الق�سير اإلى المتو�سط؟

الكويت واالستثمار األجنبي المباشر: 
الحاجة إلى مزيد من اإلصالح والتنظيم

 الكاتب: جيمي اإيذريدج

تحدثت “المستثمر” مع بوبان ماركوفيتش، كبير المحللين في معهد التمويل الدولي لسماع 
المتبقية  والتحديات   )FDI( المباشر  األجنبي  لالستثمار  كوجهة  الكويت  جاذبية  حول  رأيه 

وتوقعات االستثمار األجنبي المباشر على المدى القصير إلى المتوسط.

 بوبان ماركوفيت�ص
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ماركوفيت�ص: ل يزال ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر )كح�سة 

في  الأدنى  هو  الكويت  في  الإجمالي(  المحلي  الناتج  من 

دول مجل�ص التعاون الخليجي. هذا لي�ص مفاجًئا نظًرا لأن 

الكويت تتخلف عن دول مجل�ص التعاون الخليجي الأخرى 

من حيث التناف�سية العالمية وممار�سة الأعمال التجارية. 

فالكويت، مثل المملكة العربية ال�سعودية، تحتاج اإلى جذب 

ما يكفي من ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة خارج قطاع 

النفط  عن  بعيًدا  القت�ساد  تنويع  في  للم�ساعدة  الطاقة 

تكنولوجيا  فقطاعات  ديناميكي.  خا�ص  قطاع  واإن�ساء 

جذب  يمكنها  والتمويل  المتجددة  والطاقة  المعلومات 

فاإن  ذلك،  النفطي.ومع  غير  المبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار 

ال�سفافية  ونق�ص  الم�ستمرة  والإدارية  التنظيمية  العوائق 

جاذبية  اأقل  وجهة  الكويت  تجعل  البطيئة  والإ�سالحات 

مقارنة ببلدان مجل�ص التعاون الخليجي الأخرى.

لتدفقات  الدولي  التمويل  معهد  توقعات  ما  الم�ستثمر: 

وما   2020/2019 لعام  الكويت  اإلى  الخا�ص  المال  راأ�ص 

التعاون  مجل�ص  دول  بقية  مع  هذه  تقارن  كيف  بعدها؟ 

الخليجي؟

ال�سيادية  اليورو  �سندات  اإ�سدار  با�ستثناء  ماركوفيت�ص:   

مقارنة  ن�سبًيا  المال �سغيرة  راأ�ص  تدفقات  فاإن  المحتملة، 

المتوقع  من  الأخرى.  الخليجي  التعاون  مجل�ص  بدول 

من   %  0.4 من  اأقل  المبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  يظل  اأن 

التعاون  مجل�ص  بمتو�سط  مقارنة  الإجمالي  المحلي  الناتج 

الناتج المحلي الإجمالي. ومع  البالغ 1.3 % من  الخليجي 

فوت�سي  موؤ�سر  وترقية  البور�سة  اإ�سالحات  فاإن  ذلك، 

وترقية موؤ�سر MSCI المحتملة �ستجذب تدفقات اأعلى من 

فاإن  الرغم من هذا،  المقبلين. وعلى  العامين  الأ�سهم في 

الحجم المحدود لل�سوق واعتماد البالد الكبير على النفط 

قد يمنعان مديري محافظ الأ�سواق النا�سئة المتنوعة من 

تخ�سي�ص المزيد من الأموال لأ�سهم الكويت. ومن المحتمل 

 J.P. Morgan EMBI موؤ�سر  في  الت�سمين  يجلب  اأن 

من المتوقع أن يظل االستثمار 
األجنبـــي المبـاشــر أقـــل 
من 0.4 ٪ من الناتج المحلي 
اإلجمالي مقارنة بمتوسط 
مجلس التعاون الخليجي 
البالغ 1.3 ٪ من الناتج المحلي 
اإلجمالي. ومع ذلك، فإن 
إصالحات البورصة وترقية مؤشر 
فوتسي وترقية مؤشر المحتملة 
ستجذب تدفقات أعلى من 
األسهم في العامين المقبلين
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تدفقات ديون اإ�سافية في الحافظة بقيمة 2.4 مليار دولر 

في  اإيجابية  الم�سرفية  التدفقات  كانت  لقد  العام.  هذا 

ال�سنوات الخم�ص الما�سية، ونتوقع اأن ي�ستمر هذا التجاه 

ما لم تتدهور معنويات ال�ستثمار العالمي ب�سكل كبير.  

الدولي  التمويل  معهد  نظر  وجهة  هي  ما  الم�ستثمر: 

اإلى  الق�سير  المدى  على  للكويت  القت�سادية  للتوقعات 

المتو�سط؟

لل�سركات  العائد في نمو الئتمان  زيادة  اإن   ماركوفيت�ص: 

والأ�سر في الأ�سهر القليلة الما�سية اأمر م�سجع، وهو يب�سر 

بالخير بالن�سبة لالإنفاق ال�ستهالكي. كما اأن زيادة الإنفاق 

عن  التخلف  وتاأثير   %5 حوالي  بن�سبة  المتوقع  الحكومي 

الموقف المالي التو�سعي للعام الما�سي �سيدعم نمو الناتج 

المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي، والذي قد يزيد 

من 2.6% في عام 2018 اإلى حوالي 3.0% هذا العام. ومع 

ذلك، ف�سيبقى النمو الكلي حوالي 1 % ب�سبب تخفي�سات 

اإنتاج النفط في �سياق اتفاقية اأوبك+.اإن الإنفاق الحكومي 

الم�سروع  اأنابيب  وخط  القوية  الم�ستهلك  وثقة  الم�ستمر 

ال�سحي �سوف يدعمان النمو غير النفطي بنحو 3.5% على 

المدى المتو�سط.

التح�سينات  اأو  التغييرات  اأهم  ما  راأيك،  في  الم�ستثمر: 

التي اأدخلتها الكويت في الت�سريع والإ�سلح التي �ستح�سن 

و�سع ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر فيها؟

ماركوفيت�ص: كانت الإ�سالحات محدودة ب�سبب الحتكاكات 

الإدارية  القدرة  اإلى  والفتقار  البرلمان  في  ال�سيا�سية 

الوطنية،  التنمية  خطة  ،بموجب  طموحة.  خطط  لتنفيذ 

تطور  لتتبع  عالمًيا  قيا�سًيا  موؤ�سًرا   20 ال�سلطات  اأدرجت 

البالد. وعلى الرغم من اأن الهدف هو اأن يتم ت�سنيفه �سمن 

موقف  اأن  اإل   ،2025 عام  بحلول  الثالثين  المئوية  الن�سبة 

الكويت راكد منذ تقديم الخطة في عام 2015. وكما �سبق 

وملكية  المبا�سر  بال�ستثمار  ي�سمح  قانون  فوجود  الذكر، 

الأجانب بن�سبة 100 % في بع�ص القطاعات مع �سل�سلة من 

القوانين المتعلقة بال�سركات وال�سراكة بين القطاعين العام 

والخا�ص هي خطوات في التجاه ال�سحيح.

بتوظيف  المتعلقة  الح�س�ص  مثل  القيود  فاإن  ذلك،  ومع   

الرعايا الكويتيين تجعل الكويت اأقل قدرة على ال�ستثمار 

الأجنبي المبا�سر مقارنة بالإمارات العربية المتحدة، على 

الكويت  وبور�سة  المال  اأ�سواق  هيئة  قامت  المثال.  �سبيل 

اأدى  مما  للبور�سة  الت�سغيلية  التحتية  البنية  بتح�سين 

يجذب  لن  هذا  اأن  حين  في  فوت�سي.  موؤ�سر  ت�سمين  اإلى 

ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر مبا�سرًة، اإل اأنه �سي�سع الكويت 

اإلى  اإيجابية  على رادار �سناديق ال�ستثمار وير�سل ر�سالة 

مجتمع الأعمال.
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لقد   :2019 اأبريل   29  – لندن   – للت�سنيف  فيت�ص 

اأهداًفا  الأو�سط  ال�سرق  في  حكومات  عدة  و�سعت 

طموحة لتطوير الطاقة المتجددة، وهو ما �سيوؤدي اإلى 

لوكالة  وفقاً  المنطقة،  في  كبيرة  راأ�سمالية  متطلبات 

فيت�ص للت�سنيف. قد يكون الت�سنيف ال�سيادي عاماًل 

الطاقة  لم�ساريع  الئتمانية  للقوة  تقييمنا  في  حرًجا 

بالحكومة«  المرتبط  “الكيان  حالة  ب�سبب  المتجددة 

من  للكثير   )government-related entity status(

الكيانات المتعهدة اأو الم�ساريع الكاملة. 

من  الفرد  ن�سيب  كان  و2016،   2006 عامي  بين 

لكنه  ثابًتا،  الأوروبي  التحاد  في  الطاقة  ا�ستهالك 

وكان  الأو�سط.  ال�سرق  في   %3.7 تقارب  بن�سبة  زاد 

جًدا  مرتفًعا  المنطقة  دول  من  عدد  في  ال�ستهالك 

لفترة طويلة على الرغم من عدم نموه. وتعد الأ�سباب 

الأ�سا�سية المناخ وال�ستخدام الكثيف لتكييف الهواء 

ل�ستخدام  المعتاد  والدعم  المياه  تحلية  ومحطات 

فيتش للتصنيف: الشرق األوسط 
يتجه بطموح إلى توليد الطاقة 

من مصادر متجددة
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ال�سناعات  على  تركيز  هناك  كان  اأنه  كما  الطاقة. 

مثل  الدول،  بع�ص  في  للطاقة  ال�ستخدام  كثيفة 

العالم  م�ستوى  على  الألومنيوم  م�سابك  اأكبر  بع�ص 

تمثل  المتحدة.  العربية  والإمارات  البحرين  في 

م�سادر الطاقة المتجددة ح�سة �سغيرة من مجموعة 

الطاقة  كانت  حيث  المنطقة،  في  التوليد  م�سادر 

المائية تمثل الح�سور الأكبر بن�سبة 2% تقريًبا وك�سر 

الأخرى. المتجددة  الطاقة  لم�سادر  بالن�سبة   مئوي 

نتوقع اأن توؤدي الزيادة في ن�سيب الفرد من ا�ستهالك 

كبيرة  زيادة  دعم  اإلى  لل�سكان  القوي  والنمو  الطاقة 

في التوليد من م�سادر الطاقة المتجددة في ال�سرق 

الأو�سط. يعك�ص هذا رغبة الحكومة في كل من اإ�سافة 

اإنتاجية جديدة والتنويع في العتماد التاريخي  �سعة 

على الهيدروكربونات.

م�ساريع  من  الكثير  بالحكومة  مرتبطة  كيانات  تتولى 

الطاقة المتجددة المنتجة فعلًيا، مثل �سركة اأبوظبي 

اأو  دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة  اأو  والكهرباء،  للماء 

الموؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء والماء، كمتعهدين 

الحد  عادة  الإنتاج  متعّهد  ت�سنيف  يمثل  لالإنتاج. 

ت�سنيف  لمعايير  وفقاً  الم�سروع  لت�سنيف  الأق�سى 

م�ساريع الطاقة المتجددة في فيت�ص. اإذا كان متعّهد 

وفق  نقّيمه  فاإننا  بالحكومة،  مرتبًطا  كياًنا  الإنتاج 

معاييرنا لت�سنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة وقد 

ن�سيف بع�ص الرتفاع في الت�سنيف ب�سبب الرتباط 

ال�سيادي.

كما اأنه عندما ت�سيطر الحكومة على الم�سروع نف�سه، 

فاإننا ن�سع تقييًما للمعاملة بالكامل بموجب معاييرنا 

اأن  ويمكن  الحكومة،  المرتبطة   بالكيانات  الخا�سة 

يحقق التقييم بع�ص الرتفاع على ح�سب تقييمنا لقوة 

الربط ال�سيادي والحوافز الحكومية لدعم الم�سروع. 

ولهذا،فقد  كون الت�سنيف ال�سيادي عاماًل حرًجا في 

تقييم القوة الئتمانية لهذه الم�ساريع. 

تو�سيع مجموعة  مبادرات  تنفيذ  يتم  اأن  المرجح  من 

ا�ستخدام  خالل  من  كبير  حد  اإلى  الطاقة  م�سادر 

اللتين  الرياح  وطاقة  ال�سم�سية  ال�سوئية  الكهرباء 

في  الكبيرة  المتجددة  الموارد  من  ت�ستفيدان 

المنطقة. يمكن دعم توليد الطاقة ال�سم�سية تحديًدا 

وهو  المنطقة،  في  جًدا  المرتفع  الإ�سعاع  ب�سبب 

في  مقداره  �سعف  من  اأكثر  اإلى  ي�سل  اأن  يمكن  ما 

من  جيجاوات   40 اأنتج  قد  بلد  وهو  األمانيا،  و�سط 

الكهرباء ال�سوئية ال�سم�سية تحقق معظمها منذ عام 

ال�سوئية  الكهرباء  توليد  في  الأخرى  الميزة   .2000

بفترات  ارتباطها  الأو�سط هي  ال�سرق  ال�سم�سية في 

والتوافر  الهواء  تكييف  على  المرتفع  الطلب  من 

ل�ستخدامها  للزراعة  ال�سالحة  غير  لالأر�ص  الوا�سع 

ال�سم�سية. ال�سوئية  الكهرباء  محطات   في 

اأمام  تقف  التي  ال�سعوبات  ت�سمل  اأن  المرجح  من 

ال�سم�سية  ال�سوئية  والكهرباء  الرياح  طاقة  توليد 

الرملية  العوا�سف  مثل  القا�سية،  الت�سغيل  بيئة 

مع  للتكيف  ومالءمتها  لل�سبكة  التحتية  البنية  وقدرة 

المقاولين  قدرة  اأن  كما  المتقطعة.  التقليدية  القدرة 

بالمعدل  المكتمل  الم�سروع  ت�سليم  على  ال�سوق  في 

تكون  اأن  يمكن  فيهم  المرغوب  والتكلفة  والنطاق 

اأهداف  هناك  كانت  اأنه  من  الرغم  على  عائًقا. 

التقدم  معدل  كان  ال�سنوات،  من  لعدد  طموحة 

اأنحاء المنطقة وقد ي�ستمر هذا النمط.  مختلًفا في 

حققت المزادات الأخيرة في ال�سعودية اأرقاًما قيا�سية 

ال�سوئية  الكهرباء  للطاقة من  تكلفة مكافئة  اأقل  في 

ال�سم�سية والرياح البرية حتى نهاية عام 2018 بتكلفة 

2.32 �سنت للكيلووات في ال�ساعة في محطة الكهرباء 

ميجاوات   300 ب�سعة  �سكاكا  في  ال�سم�سية  ال�سوئية 

في  للكيلووات  �سنت   2.13 وبتكلفة   )2017 )اأكتوبر 

الجندل  دومة  في  البرية  الرياح  مزرعة  في  ال�ساعة 

البرنامج  وفق   )2018 )يوليو  ميجاوات   400 ب�سعة 

يعود  راأينا،  البلد. في  المتجددة في  للطاقة  الوطني 

الطبيعية  الموارد  من  مزيج  اإلى  كبير  حد  اإلى  هذا 

اأ�سبحت  عندما  ال�سوق  هذه  دخول  وتوقيت  الجيدة 

قد  �سبق.  عما  بكثير  واأرخ�ص  ن�سًجا  اأكثر  التقنية 

ت�سريع  اإلى  وتوؤدي  محفزة  العوامل  هذه  اأن  يت�سح 

في  المتجددة  الطاقة  من  الإنتاجية  ال�سعة  انت�سار 

المنطقة.

الم�سدر: فيت�ص للت�سنيف

(https://www.fitchratings.com/site/pr/10072372)
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يجرى العمل حاليا على إنجاز العناصر األساسية الثالثة لمشروع 
مدينه الحرير: المخطط الهيكلي واإلطار التمويلي واإلطار القانوني

�سور اإعداد يا�سر الزيات



th
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في مقابلة مع                             د. خالد مهدي، األمين العام 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، يتحدث عن  

مدينه الحرير، تنويع االقتصاد 
الوطني، الخصخصة واستراتيجية 

التنمية الوطنية في الكويت
اأجرت المقابلة: جيمي اإيثردج

د. خالد مهدي، األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، منوط به مسؤولية توجيه الجهود الوطنية للتخطيط 
والتنمية متوسطة وطويلة المدى من أجل تحقق رؤية 2035 لصاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، 

حفظه اهلل ورعاه، وفقا لخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت

في مقابلة امتدت لساعة كاملة مع The Investor، الدكتور خالد مهدي يستعرض الجهود غير المسبوقة نحو التحول إلى 
اقتصاد متنوع بقيادة القطاع الخاص، متحدثًا عن المشاريع القادمة ومشروع المنطقة الشمالية لمدينة الحرير والتعديالت 

المقترحة على قانون الخصخصة وقانون اإلفالس والفرص المتاحة للمستثمرين المحليين واألجانب.

للتخطيط  الأعلى  المجل�ص  دور  هو  ما  الم�ستثمر: 

ودورك كاأمين عام للمجل�ص؟ 

للتخطيط  الأعلى  المجل�ص  يتولى  مهدي:  خالد  د. 

والتنمية مهمة التحويل الى واقع روؤية الدولة علي النحو 

اأمير البالد بحلول 2035،  الذي انتهجه �ساحب ال�سمو 

وذلك من خالل تحديد ال�سيا�سات ال�ستراتيجية للبالد 

والم�ساركة  الم�ستقبلية  الروؤية  اإعداد  على  والإ�سراف 

في ر�سم ال�سيا�سات العامة واقتراح الت�سريعات والنظم 

الأهداف  لتحقيق  الكبرى  التنموية  والم�سروعات 

التنموية ورفعها اإلى مجل�ص الوزراء لعتمادها. بدوري، 

اأتولى م�سوؤولية تي�سير وتن�سيق ومتابعة عملية التخطيط 

بدءا من و�سع الت�سورات الأولية لخطط التنمية وحتى 

م�ستفي�سة  بحوث  اإجراء  يتطلب  الأمر  هذا  الإنجاز، 

والعتماد على بيانات عالية الجودة، وتحديد الأهداف 

الخطط  وو�سع  الإنمائية  والموؤ�سرات  والغايات 

الوقت  للتنفيذ.  في  الزمنية  العمل  التنفيذية وجداول 

وخارج  داخل  من  وخبراء  ا�ست�ساريون  يقوم  نف�سه، 

الكويت باإجراء البحوث الالزمة كجزء من عملية �سنع 

ال�سيا�سات العامة المرتكزة على الأ�ساليب العلمية لدعم 

اتخاذ القرارات على اأ�س�ص مدرو�سة، بينما يعمل فريق 

الخطط  ومتابعة  ومراجعة  و�سع  على  العامة  الأمانة 

بالتوافق  ال�سنوية  الإنمائية  للتنمية والخطط  الخم�سية 

مع الأجندة الأممية للتنمية الم�ستدامة 2030 والأهداف 

اإلى اأن يتم التو�سل  ال�سبعة ع�سره للتنمية الم�ستدامة، 

اإلى الم�سودة النهائية لخطة التنمية الوطنية وتقدم اإلى 

المجل�ص الأعلى للتخطيط والتنمية لعتمادها واإحالتها 

الأمة  مجل�ص  على  تعر�ص  ثم  ومن  الوزراء  مجل�ص  اإلى 

للم�سادقة عليها بقانون.  

يعتمدها  التي  الرئي�سية  العوامل  هي  ما  الم�ستثمر: 

نموذج التخطيط الم�ستخدم حاليا ل�سمان النجاح في 

جهود التنمية؟   

د. خالد مهدي: النموذج الحالي م�سمم من وجهة نظر 

من  تحولً  يعك�ص  التنموي  للتخطيط  متكاملة  �سمولية 

النمط التقليدي، الذي يركز على الإدارة المركزية لعملية 
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نهجاً  تطبيق  اإلى  الحكومي،  الإطار  �سمن  التخطيط 

يعتمد الت�سارك والتفاعل الن�سط لكافة الأطراف المعنية 

وموؤ�س�سات  حكومية  وغير  حكومية  جهات  من  تقريبا 

موؤ�س�سات  و  الكاديمية  والأو�ساط  الخا�ص  القطاع 

المجتمع المدني، لذلك، قمنا وبالتن�سيق مع الأطراف 

 ذات ال�سلة باإن�ساء ما يعرف عالميا بمجتمعات المهنيين«

ركائز  من  ركيزة  لكل   )Community of Practice(  

ذوي  من  مهني«  »مجتمع  كل  ويتاألف  الإنمائية،  الخطة 

الخبرة من الكفاءات الوطنية من القطاعات المختلفة، 

وتعتبر هذه المبادرة �سمن اطار اعداد الخطة الخم�سية 

اأدوات  بتطوير  اأي�سا  قمنا  كما    .)2025-2020( الثالثة 

والم�ساريع  البرامج  وتقييم  وقيا�ص  لر�سد  ا�ستراتيجية 

موؤ�سرات  اأهمها  ا�ستخدامها  على  والتدريب  التنموية 

تقريبا  حكومية  جهة  كل  لدي  واأ�سبح  الرئي�سية  الأداء 

ل�ستخدامها  بها  الخا�سة  الرئي�سية  الأداء  موؤ�سرات 

التخطيط  عملية  وفي  العمل  �سير  تقارير  تقديم  في 

والتطوير.  ولأن هذه الجهود ل يمكن اأن توؤتي ثمارها 

تطوير  تم  فقد  التكنولوجيا،  ا�ستخدام  بدون  المرجوة 

برنامج  مثل  الحا�سوبية،  البرامج  من  العديد  وتنفيذ 

الموؤ�سرات  متابعة  وبرنامج  الخطة  ومتابعة  اعداد 

�سمم  الذي  الكلّي  القت�ساد  نموذج  ح�ساب  وبرنامج 

الوطني؛  القت�ساد  خ�سائ�ص  مع  ليتنا�سب  خ�سي�سا 

وهو  ال�سطرلب  نظام  اإطالق  ب�سدد  العامة  والأمانة 

الخطة  ومتابعة  لإعداد  متكاملة  منظومة  عن  عبارة 

لالأمانة  الر�سمي  الموقع  تطوير  تم  اأي�سا،  الإنمائية. 

على  التنمية  م�ساريع  لمتابعة  الر�سمي  والموقع  العامة 

الواقع  في   .  www.newkuwait.com نيوكويت  موقع 

نظرنا،  وجهة  من  التنموي،  التخطيط  عملية  نجاح  اإن 

يعتمد على اإ�سراك وملكية كافة الأطراف المعنية. ولن 

مختلف  ت�سارك  بدون  تنمويا حقيقياً  اأثراً  هناك  يكون 

الأراء  تبادل  الحكومي عبر  الإطار  الأطراف من خارج 

للم�ستفيدين من  الأ�سا�سية  لتلبية الحتياجات  وال�سعي 

الجهود الإنمائية.   

الم�ستثمر: ما هي التحديات الرئي�سية اأمام تنفيذ هذه 

ال�ستراتيجية؟

التنمية،  خطط  وو�سع  ت�سميم  عند  مهدي:  خالد  د. 

يتم ر�سد وتحليل جميع التحديات الرئي�سية ودرا�ستها 

وفقاً  الفجوات  وبر�سد  لمعالجتها،  الحلول  واقتراح 

تحديات  ثالث  هناك  العالمية.   التناف�سية  لموؤ�سرات 

اأي�سا(  للتنمية  فر�ص  هي  اخر  منظور  )ومن  رئي�سية 

وم�ساركة  الب�سري  المال  الراأ�ص  تنمية  في  تتمثل 

الإدارة  التنوع القت�سادي وفاعلية  الخا�ص في  القطاع 

خلق  هو  اإلحاحاً  الأكثر  التحدي  ويظل  الحكومية.  

ا�ستمرار  من  والحد  الخا�ص  القطاع  في  عمل  فر�ص 

توظيف القطاع العام للغالبية العظمي من القوي العاملة 

الن�سبة  تقريبا  ي�سكل  الذي  ال�سباب  خا�سة  الوطنية، 

الجهات  في  غالبيتهم  يعمل  الذين  ال�سكان  من  الأكبر 

العام  الأمين  مهدي،  خالد  د.    

الأعلى  للمجل�ص  العامة  للأمانة 

الكويت  بدولة  والتنمية  للتخطيط 

الوطني  التعاون  برنامج  ومدير 

الإنمائي  المتحدة  الأمم  لبرنامج 

عدة  في  ع�سو   وهو  الكويت؛  في 

مجال�ص اإدارة ولجان حكومية رفيعة 

العامة  الهيئة  منها  الم�ستوي، 

للأبحاث  الكويت  معهد  لل�سناعة، 

للرعاية  العامة  والموؤ�س�سة  العلمية 

ال�سكنية وال�سندوق الوطني لتنمية 

والتناف�سية  العمال  ممار�سة  ولجنة  والمتو�سطة،  ال�سغيرة  الم�سروعات 

التوجيهية  اللجنة  رئي�ص  وهو  ا�ستدامة،  برنامج  تنفيذ  متابعة  ولجنة 

الوطنية الدائمة لتحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة 2030 في الكويت.  

للتخطيط  الوطنية  الجهود  توجيه  م�سوؤولية  مهدي  خالد  د.  يحمل 

الكويت 2035،  روؤية  اأجل تحقق  المدى من  والتنمية متو�سطة وطويلة 

وهو ي�سرف على مركز الكويت لل�سيا�سات العامة مع وحدة الوكز ال�سلوكي 

اأ�س�ص علمية،  العامة على  ال�سيا�سات  اأن�ساأه في 2016 لدعم �سنع  الذي 

الأخرى  البحثية  المراكز  عمل  توجيه  في  م�سوؤولياته  جانب  اإلى  هذا 

والمر�سد  المعرفي  للقت�ساد  الوطني  المركز  وهي  العامة:  الأمانة  في 

الوطني للتنمية الم�ستدامة والمركز الوطني للأبحاث التنموية،    قام 

د. مهدي بدعم جهود تطوير نموذج القت�ساد الكّلي لدولة الكويت وتم 

اإطلقه في �سبتمبر 2018؛ كما �سارك في ا�ست�سافة اإطلق تقرير »ربط 

عن  ال�سادر  اأطل�ص«  الم�ستدامة:  التنمية  باأهداف  والغاز  النفط  �سناعة 

 2018 العالمية  الطاقة  »توقعات  تقرير  وكذلك  الكويت،  من   IPIECA
منظمة  بح�سور   2018 نوفمبر  في  الكويت  من  اأي�سا  اإطلقه  تم  الذي 

الطاقة العالمية.  من ناحية اأخرى، عمل د. خالد على تعزيز ال�سراكات 

ال�ستراتيجية، محليًا واإقليميًا ودوليًا، اأهمها مع موؤ�س�سة الكويت للتقدم 

مركز  الدولية،  وال�سوؤون  العامة  لل�سيا�سات  فار�ص  ع�سام  معهد  العلمي، 

جامعة اوتاوا للحوكمة وغيرها. عمل د خالد مهدي في القطاع الخا�ص 

مع   BOT بنظام  كم�سروع  الن�سائية  النفايات  تدوير  ادارة  م�سروع  في 

ال�سركات  البيئة علوة على ع�سوية عدد من  ال�سناعية لحماية  ال�سركة 

ال�ستثمارية وال�سناعية. في ال�سابق، عمل د. خالد مهدي اأ�ستاذًا م�ساركًا 

في كلية الهند�سة والبترول في جامعة الكويت حيث �سارك في تاأليف اأكثر 

من 65 اإ�سدارًا.  كما �سارك في تاأ�سي�ص مجموعة »SYNERGY« لدرا�سة 

ال�سبكات المعقدة، كذلك عمل م�ست�سارا للمكتب ال�ستراتيجي لجامعه 

الكويت ولمكتب وزير التخطيط و�سوؤون التنمية اآنذاك   د. مهدي يحمل 

�سهادة البكالوريو�ص من جامعه تورونتو في كندا، والدكتوراه في الهند�سة 

مهند�ص  وهو  المتحدة،  بالوليات  نورث-و�سترن،  جامعة  من  الكيميائية 

م�سروع  ومدير   )POMP( معتمد  م�ساريع  ومدير  معتمد،  ا�ست�ساري 

التجاري  المركز  اأنه محكم معتمد من  معتمد بنظام PRINCE2، كما 

جائزة  على  مهدي  خالد  د.  ح�سل  الخليجي.  التعاون  مجل�ص  لدول 

القيادة تحت �سعار »النا�ص اأول« كاأف�سل قيادي في القطاع الحكومي على 

العربي لعام 2018 من قمة  التعاون لدول الخليج  م�ستوى دول مجل�ص 

الموارد الب�سرية  يجمع د خالد مهدي خبرات في مجال القطاع العام و 

الخا�ص و الكاديمي تمكنه من ال�سعي لتحقيق التنمية في دولة الكويت.
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الحكومية.  هذا الأمر يتطلب مواءمة مخرجات التعليم 

مع احتياجات �سوق العمل و�سد الفجوات في المهارات.  

لالقت�ساد  الرئي�ص  العتماد  في  يتمثل  الثاني  التحدي 

اأما  م�ستدام،  وغير  نا�سب  طبيعي  مورد  على  الوطني 

التحدي الثالث فيكمن في �سعف كفاءة نظم واإجراءات 

اإلى  التحول  عملية  وبطء  العامة  الإدارة  وممار�سات 

النظام الرقمي في الخدمات العامة وما ي�سوب ذلك من 

ممار�سات تعزز مدركات الف�ساد.

روؤية  الوطنية  التنمية  خطة  تنفذ  كيف  الم�ستثمر: 

»كويت جديدة« بحلول 2035؟ 

الوطنية  التنمية  خطة  ت�سميم  يتم  مهدي:  خالد  د. 

اأمير  ال�سمو  �ساحب  روؤية  ترجمة  يمكن  بحيث  اأ�سا�ساً 

الجديدة بحلول  للكويت  – حفظه اهلل ورعاه -  البالد 

بها  الخا�ص  الت�سور  و�سع  التي  الروؤية  وت�ستند   ،2035

اإطار  عليها  يقوم  رئي�سية  مكونات  اأربع  اإلى   2006 �سنة 

ترتكز    .2010 �سنة  الأولى  الخم�سية  الوطنية  الخطة 

»احياء  الق�سوى وهي  الغاية  الكويت على تحقيق  روؤية 

رؤية مدينه الحرير
تقوم روؤية الكويت الجديدة 2035 علي �سبع ركائز تتمحور حول تحقيق 

وتنويع  عالمياً،  الكويت  مكانة  وتعزيز  المدى  طويلة  م�ستدامة  تنمية 

القت�ساد وتطوير البنية التحتية وتنمية راأ�ص المال الب�سري ورفع كفاءة 

الإدارة العامة وتطوير الرعاية ال�سحية والبيئة المعي�سية وتعزيز دور 

الم�سروع  ال�سمالية  المنطقة  تطوير  م�سروع  ويعتبر  الكويت.  ومكانة 

ومعظم  الخم�ص  الجزر  وي�سمل  التنمية  م�سروعات  بين  من  ال�سخم 

اقت�سادية  منطقة  اإلى  وتحويلها  للكويت  ال�سمالية  المنطقة  اأرا�سي 

خا�سة وبمثابة محور رئي�سي للتجارة والعبور، كما اأنها جزء من مبادرة 

وميناء  منطقة  لها  و�ستخ�س�ص  والطريق،  بالحزام  المعروفة  ال�سين 

الإن�ساء حاليا( ومدن ومناطق �سكنية  بوبيان )قيد  رئي�سي في جزيرة 

وتجارية وترفيهية و�سناعية، و�سيتم ربط المنطقة بمدينة الكويت عبر 

ج�سر ال�سيخ جابر الأحمد الذي تم بناوؤه حديثا بتكلفة 2.3 بليون دولر 

اأمريكي.
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اإقليمي«،  وتجاري  مالي  كمركز  الريادي  الكويت  دور 

م�سغل  من  الحكومي  الدور  في  التحول  )ا(  طريق  عن 

القت�سادية،  الأن�سطة  رقابية على  اإلى جهة  لالقت�ساد 

على  الوطني  الب�سري  المال  راأ�ص  وتطوير  تنمية  )ب( 

عاملة  قوى  بناء  بهدف  والموؤ�س�سي  الفردي  الم�ستوى 

وطنية قوية وقادرة على دعم التحول اإلى اقت�ساد يقوده 

القطاع الخا�ص، )ج( ت�سجيع القطاع الخا�ص على القيام 

بدور قيادي اأكبر في التنمية القت�سادية للبالد 

تعديالت  اإجراء  الأمر  يتطلب  الغاية،  تتحقق هذه  لكي 

يعزز  بما  الحالية  الإدارية  النظم  على  النطاق  وا�سعة 

القيام  على  وت�سجيعه  الخا�ص  القطاع  تمكين  من 

خالل  من  القت�سادية  الأن�سطة  لتنويع  قيادي  بدور 

ال�سغيرة  والم�سروعات  الحرة  الأعمال  قطاع  ت�سجيع 

م�ساريع  في  وال�ستثمار  التمويل  وتي�سير  والمتو�سطة 

التجارة والأعمال بما يحقق تنويع م�سادر الدخل بعيداً 

يتم  الهدف،  هذا  اإلى  وو�سولً  النفطي.   القطاع  عن 

رئي�سية  اقت�سادية  تمكينية  محركات  اأربعة  توظيف 

تديرها اأربعة موؤ�س�سات حكومية:

المعنية  المبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  ت�سجيع  هيئة  اأ( 

وفقاً   )FDIs( المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  بتعزيز 

ال�ستثمار  ت�سجيع  ب�ساأن   2013 ل�سنة   116 رقم  للقانون 

البلد  تعتبر  بموجبه  الذي  الكويت،  دولة  في  المبا�سر 

لال�ستثمارات  بالملكية  ت�سمح  حرة  منطقة  باأكملها 

عالمية  كبرى  �سركات  دخلت  ولقد  المبا�سرة، 

با�ستثمارات اأجنبية مبا�سرة عبر هيئة ت�سجيع ال�ستثمار 

وهواوي  اإلكتريك  وجنرال  مايكرو�سوفت  مثل  المبا�سر 

وليماك وغيرها؛ في المقابل، يلزم القانون الم�ستثمرين 

بتوفير النقل المعرفي وخلق فر�ص عمل للقوي العاملة 

الم�سروعات  لتنمية  الوطني  ال�سندوق  )ب(  الوطنية.  

ال�ستراتيجية  الآليات  من  وهو  والمتو�سطة:  ال�سغيرة 

بليون  يبلغ حوالي 2  براأ�ص مال  الحكومة  اأن�ساأتها  التي 

بموجب  تقريبا(  اأمريكي  دولر  بليون   7( كويتي  دينار 

بعيدا  الكويتيين  لجتذاب   2013/98 رقم  القانون 

ورعاية  تنمية  خالل  من  العام  القطاع  في  العمل  عن 

ال�سباب  ودعم  والمتو�سطة،  ال�سغيرة  الم�سروعات 

ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخا�ص من الم�ساركة 

ال�سناديق  اأكبر  من  ويعتبر  القت�سادي،  الن�ساط  في 

م�سروعات  هيئة  )ج(  القطاع.  هذا  في  التمويلية 

ال�سراكة بين القطاعين العام والخا�ص ، اأن�سئت بموجب 

القانون رقم )116( ل�سنة  2014، وتعتبر الجهة المن�سقة 

لبرنامج ال�سراكة بين القطاعين العام والخا�ص، مهمتها 

تنفيذ  في  الخا�ص  القطاع  كفاءة  من  ال�ستفادة  دعم 

الجميل  وال�سيء  الكبرى،  ال�ستراتيجية  الم�سروعات 

في  الكويتيين  م�ساركة  يتيح  اأنه  هو  النموذج   في هذا 

الأعلى  المجل�ص  )د(  التنموية؛  الم�ساريع  تمويل  عملية 

للتخ�سي�ص المنوط به تخ�سي�ص كيانات مملوكة للدولة، 

الوطني  النموذج  بين  التمييز  يجدر  المجالـ،  وفي هذا 

التخ�سي�ص  ان  وذلك  ال�سائعة،  والنماذج  للتخ�سي�ص 

ي�ستمل ملكية المواطن في كل ما يتم تخ�سي�سه بن�سبة 

الأعلى  المجل�ص  وقد حدد  عامة،  لكتتابات  وفقا   %50

في  للنظر  الكيانات  هذه  من   38 بالفعل  للخ�سخ�سة 

خالل  خ�سخ�ستها.  ثم  ومن  موؤ�س�سات  اإلى  تحويلها 

ال�سنوات القادمة 

الجهات  من  اأجزاء  بيع  عن  تتحدث  هل  الم�ستثمر: 

الحكومية؟

يعمل ح�سب  لدينا  التخ�سي�ص  نموذج  د. خالد مهدي: 

عدة اآليات مترابطة ول يتعلق ببيع »اأجزاء من الحكومة«. 

على �سبيل المثال، اإحدى هذه الآليات هي ال�ستفادة من 

خبرة القطاع الخا�ص في اإدارة وت�سغيل بع�ص مجالت 

الخدمات العامة مثل وحدات قطاع ال�سحة، ومثال على 

�سركة  اإن�ساء  �سيتم  ال�سيخ جابر حيث  م�ست�سفى  ذلك، 

الم�ست�سفيات«  لإدارة  العناية  »�سركة  با�سم  م�ساهمة 

فرصة لالستثمار في إدارة 
وتشغيل مرافق قطاع الرعاية 
الصحية وقطاع البتروكيماويات 
مثل مصفاة الزور ومصنع 
البتروكيماويات. 
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بغر�ص اإدارة العمليات الت�سغيلية للم�ست�سفى باأكمله. كما 

التخ�سي�ص  ينتظر  اآخر  م�سروعا   38 حوالي  هناك  اأن 

محطة  اأهمها  القادمة،  الع�سرين  ال�سنوات  مدي  على 

وور�ص  الأر�سية  الخطوط  وخدمات  ال�سمالية  ال�سعيبة 

الخدمات في وزارة الكهرباء والماء.

بهذه  للجمهور  متاحة  قائمة  هناك  هل  الم�ستثمر: 

الجهات 38 المقترحة للتخ�سي�ص؟ 

الم�ساريع  قائمة  على  الموافقة  تمت  مهدي:  خالد  د. 

الفني للمجل�ص الأعلى للتخ�سي�ص في  و�سيبداأ الجهاز 

طرحها كم�ساريع تدريجيا بمجرد النتهاء من الإجراءات 

الالزمة.  

اأمام  م�ستقبًل  المتاحة  الفــــر�ص  هـــي  مــــا  الم�ستثمر: 

الم�ستثمرين المحليين والأجانب؟

التي  الفر�ص  من  الكثير  هناك  نعم.  مهدي:  خالد  د. 

القطاعين  بين  �سراكة  م�ساريع  �سكل  في  تتوفر  �سوف 

الطاقة  توليد  م�سروعات محطات  مثل  والخا�ص  العام 

�سبيل  على  ال�سلبة  النفايات  واإدارة  المياه  ومعالجة 

على  الجديدة  التعديالت  اأن  كما  الح�سر.  ل  المثال 

التخ�سي�ص  مفهوم  من  تو�سع  �سوف  التخ�سي�ص  قانون 

نقل  اإلى  يمتد  بل  الأ�سول  نقل  على  يقت�سر  ل  بحيث 

من  مختلفة  اأ�سكال  وهناك  التاأجير.  واأي�سا  الإدارة 

ال�سحي  القطاع  وحدات  اإدارة  على  تركز  التخ�سي�ص، 

الحكومة  تتولى  حيث  الحديدية،  ال�سكك  وم�سروعات 

اإن�ساء البنية التحتية في المقابل يقوم القطاع الخا�ص 

بمهمة الإدارة والت�سغيل. 

الم�ستثمر: لقد ذكرت تحويل قيادة الن�ساط القت�سادي 

اإلى القطاع الخا�ص، لكن في الوقت نف�سه، ن�سهد زيادة 

الديوان  من  م�ساريع  عدة  واإدارة  �سراء  عمليات  في 

جابر  ال�سيخ  ومركز  ال�سهيد  حديقة  مثل  الأميري، 

المدينة  والآن  الثقافي  �سالم  ال�سيخ  ومركز  الثقافي 

ما  المذكورة.  الخطط  خلف  يبدو  وهذا  الترفيهية، 

راأيك؟ 

د. خالد مهدي: القطاع الخا�ص �سيقوم باإدارة وت�سغيل 

وتمويل م�سروع المدينة الترفيهية. اأما بالن�سبة للم�ساريع 

خ�سخ�سة  �سيتم  محلية  ثقافية  مراكز  فهي  الأخرى، 

التنمية  وخطط   2035 الكويت  لروؤية  وفقاً  عملياتها 

الخا�ص هم  القطاع  اأن موؤ�س�سات  الوطنية على اعتبار 

�سركاء م�ستثمرون ولي�سوا مقاولين.

ال�سركات  اأمام  المتاحة  الفر�ص  هي  ما  الم�ستثمر: 

روؤية  تنفيذ  في  الم�ساركة  يمكنها  وكيف  ال�ستثمارية 

الكويت 2035 الجديدة؟ 

مدعوة  ال�ستثمارية  ال�سركات  مهدي:  خالد  د. 

ل�ستك�ساف م�ساريع ال�سراكة للقطاعين العام والخا�ص 

لدى هيئة ال�سراكة، وهناك م�ساريع في عدة قطاعات 

مثل الطاقة والمياه واإدارة مياه ال�سرف ال�سحي والتعليم 

واإدارة  والعقارات  والت�سالت  والنقل  العامة  وال�سحة 

لال�ستثمار  فر�سة  وهذه  وغيرها؛  ال�سلبة،  النفايات 

ال�سحية  الرعاية  قطاع  مرافق  وت�سغيل  اإدارة  في 

وم�سنع  الزور  م�سفاة  مثل  البتروكيماويات  وقطاع 

البتروكيماويات الملحق بها.  كما توفر م�ساريع ال�سراكة 

بما في ذلك  الخا�ص  للقطاع  ا�ستثماريه ممتازة  فر�ساً 

في مجال خدمات الموانئ.  

الم�ستثمر: تتطلع الروؤية الجديدة للكويت 2035 اإلى 

كاملة  اقت�ساديه  منطقه  وهي  الحرير،  مدينه  تطوير 

هذه  و�سع  هو  ما  الكويت.  من  ال�سمالي  الجزء  في 

الخطة/الم�سروع؟ وما هي الخطوات التي �ستتخذ في 

2020/2019 للم�سي قدما وما الذي يمكن ان يتوقعه 

عن  وماذا  المتاحة؟  الفر�ص  حيث  من  الم�ستثمرون 

التعاون مع قطاع ال�ستثمار في مجال تمويل الم�ساريع 

مثل مدينه الحرير؟

د. خالد مهدي: توجد ثالث متطلبات اأ�سا�سية لم�سروع 

مدينة الحرير وم�سروع المنطقة القت�سادية الخا�سة اأو 

المنطقة ال�سمالية، المعروفة محليا با�سم »م�سروع مدينه 

الحرير«: )ا( المخطط الهيكلي وهو قيد الإنجاز من قبل 

درا�سة  علي  اأي�سا  يعملون  الذين  ال�ست�ساريين  الخبراء 

تخطط الحكومة لخصخصة 
“38 مشروًعا في العقدين 

القادمين”.
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والتنفيذ؛  المناطق  تق�سيم  ومخططات  الم�سروع  جدوى 

النتهاء  بمجرد  و�سعه  �سيتم  الذي  التمويل  نموذج  )ب( 

الخا�ص  القطاع  م�ساركة  واليات  الهيكلي  المخطط  من 

تقديم  تم  وبالفعل  الت�سريعي:  الإطار  )ج(  بالتمويل؛ 

م�سروع القانون المعدل اإلى اللجنة المخت�سة في مجل�ص 

الأمة للنظر فيها واإقرار التعديالت. 

منطقة  م�سروع  تطوير  في  قدما  للم�سي  الم�ستثمر: 

الحرير يتطلب اإقرار مجل�ص الأمة لم�سروع القانون. كم 

ت�ستغرق المدة التي يحتاجها اإقرار م�سروع القانون وهل 

هناك توافق في الآراء وتاأييد للم�سروع؟

مناق�سات  �سيتطلب  الأمر  ان  اأتوقع  مهدي:  خالد  د. 

ومفاو�سات قبل اإقرار القانون كغيره من القوانين، فوجود 

الإطار القانوني يدعم الم�سروع ب�سكل اأكثر كفاءة وفعالية 

اإتاحة  من خالل  واأف�سل  اأ�سرع  نتائج  تحقيق  اأجل  ومن 

م�ساركة اأكبر للقطاع الخا�ص. 

الم�ستثمر: ما هي الجهة الم�سوؤولة عن اتخاذ القرار ات 

بهذا ال�ساأن؟  

د. خالد المهدي: جهاز تطوير مدينة الحرير هو الجهة 

الم�سوؤولة الم�سرفة على الم�سروع؛ �سابقا كان الم�سروع 

تحت اإ�سراف وزير الدولة ل�سوؤون مجل�ص الوزراء. والآن 

تحت اإ�سراف النائب الأول لرئي�ص الوزراء ووزير الدفاع 

ال�سيخ نا�سر ال�سباح.

راأ�ص المال الب�سري الذي  اإلى مو�سوع  الم�ستثمر: نعود 

اأنه يمثل عن�سرًا حيويًا في جهود التنمية  من الوا�سح 

الوطنية. هل يمكنك ان تعطي مثال لما تعنيه بالإ�سلح 

التعليمي؟

د. خالد مهدي: »راأ�ص المال الب�سري« هو اإحدى الركائز 

تتطلب  والتي  الوطنية  التنمية  لخطة  ال�ستراتيجية 

اإدخال اإ�سالحات تعليمية تهدف اإلى ت�سيق الفجوة بين 

التعليمية،  والمخرجات  الوطني  القت�ساد  احتياجات 

ودعم  المراأة  تمكين  لت�سمل  تمتد  الركيزة  هذه  اأن  كما 

الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات الخا�سة وال�سباب.  فمفهوم 

تعليم  اإلى  التحول  اإلى  ي�سعى  التعليمية  العملية  اإ�سالح 

اأكثر اعتمادا على مناهج العلوم والريا�سيات وتكنولوجيا 

الت�سالت والمعلومات، كما ي�سمل برنامج الإ�سالح اأي�سا 

القطاع  في  خا�سة  للمعلمين  المهني  العتماد  تطبيق 

باأكمله بوا�سطة معلمين  الخا�ص واإدارة النظام التعليمي 

يحملون رخ�سة مهنية ل�سمان جودة العملية التعليمية. 

الم�ستثمر: وهل تتوقع م�ساركة اأكبر من القطاع الخا�ص 

في مجال التعليم العام؟

د. خالد مهدي: نعم، وهذا يتفق مع توجه المجل�ص الأعلى 

بعد  الأمر  هذا  في  النظر  و�سيتم  والتنمية،  للتخطيط 

اإقرار التعديالت على قانون التخ�سي�ص لل�سماح للقطاع 

الخا�ص باإدارة وت�سغيل وحدات تابعة للقطاع العام؛ وكما 

ذكرت، فاإن الخ�سخ�سة لم تعد تتعلق بنقل الأ�سول لكنها 

تعتمد كذلك التاأجير ونقل الإدارة.  مع العلم اأن قانون 

التخ�سي�ص �سدر بداية في 2010، لذا اقترحت الحكومة 

اإدخال تعديالت على القانون التي هي قيد الدرا�سة اأمام 

مجل�ص الأمة قبل اإقرارها بقانون.  

اأمام  الممكنة  للفر�ص  توقعاتك  هي  ما  الم�ستثمر: 

اأو  العام  مدى  على  والأجانب  المحليين  الم�ستثمرين 

القادمين؟

المتو�سط،  اإلى  الق�سير  المدى  على  مهدي:  خالد  د. 

�سيكون هناك تركيز على م�ساريع اإدارة وت�سغيل الم�ساريع 

ال�ستراتيجية التي �ستكون بحاجة اإلى خبرات ال�سركات 

وفعالية  بكفاءة  المرافق  هذه  لإدارة  والعالمية  المحلية 

اإنجاز العمل بها.  فعلي �سبيل المثال، تم زيادة  بمجرد 

اإلى  البلد  في  الم�ست�سفيات  لجميع  ال�ستيعابية  الطاقة 

ترتيبات  في  للدخول  المجال  يفتح  بما  تقريبا  ال�سعف 

الم�ستثمرين  اأمام  الخا�ص.  و�سيكون  القطاع  اإدارية مع 

فر�سا عديدة لدرا�ستها مع التحرك بقوة لدفع الحكومة 

للقطاع  وال�سماح  الم�ساريع  هذه  اإدارة  عن  البتعاد  اإلى 

الخا�ص باإدارتها وت�سغيلها. عالوة على الفر�ص المتاحة 

في ال�سراكة لم�ساريع الطاقة واإدارة النفايات وغيرها.

م�سروعات  خلل  من  ذلك  �سيكون  وهل  الم�ستثمر: 

ال�سراكة والتخ�سي�ص؟

برامج  اأو  ال�سراكة  م�سروعات  تتبع  مهدي:  خالد  د. 

تعتمـــد التخ�سي�ص ترتيبات ا�ستثمارية مختلفة 

علـــى راأ�ص المــــال.  وفــــي الواقع، فاإن 

اإدارة المرافق تعتبر ا�ستثماراً مربحاً 
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للغاية حيث اأنه يخلو من المخاطر تقريبا في ظل �سراكة 

بين الحكومة التي تبني البنية التحتية والم�ستثمر كم�سغل 

للمرافق ي�ستفيد ا�ستثماريا. فالحكومة تحتاج اإلى اإدارة 

دور  يكون  وهنا  ال�ستراتيجية،  الم�ساريع  هذه  وت�سغيل 

موؤ�س�سات القطاع الخا�ص باعتبارها م�سغل ولي�ص مقاول؛ 

فعلي �سبيل المثال، تقوم الحكومة ببناء اأحد المرافق ثم 

يتم دعوة القطاع الخا�ص اإلى اإدارة عمليات هذا المرفق 

بما �سيحقق له اإيرادات واأرباح لي�ص ب�سفته مقاول يقوم 

بتح�سيل فواتيره من الحكومة لكن كم�سغل يقدم خدمات 

معينة للمواطنين �سمن �سوابط رقابية ت�سعها الحكومة 

ويتفق مع الم�ستثمر على احترامها والمتثال بها.    

الم�ستثمر: كيف �سيطبق ذلك في الم�ست�سفيات العامة 

مثل م�ست�سفى جابر عندما يكون الم�ست�سفى للكويتيين 

فقط والرعاية ال�سحية مجانية للمواطنين؟

ي�سمح  المعتمد،  الت�سغيل  لنموذج  د. خالد مهدي: وفقا 

من  تاأمين  لديهم  الذين  الكويتيين  غير  من  للمر�سى 

الرغم  وعلى  جابر.   م�ست�سفى  خدمات  من  ال�ستفادة 

من اأن ت�سغيل الم�ست�سفى قد تم تخ�سي�سه اإل اأنه لي�ص 

لدينا تخ�سي�ص �سامل في الكويت للقطاع الخا�ص، فكما 

اإطار  في  هو  الكويت  في  التخ�سي�ص  نموذج  ان  ذكرنا 

ال�سراكة بين القطاعين العام والخا�ص تعود فائدته على 

المواطنين كم�ساهمين في هذه ال�سراكة. 

الم�ستثمر: اإذن في الم�ست�سفى الحكومي تدفع الحكومة 

بدل عن المواطنين؟

د. خالد مهدي: �ستكون جميع الخدمات الطبية م�سمولة 

من الحكومة ويقدم الم�سغل نف�ص الخدمات التي تحددها 

الحكومة  تقوم  الترتيب،  هذا  ظل  وفي  الم�ست�سفى. 

التنظيمي والرقابي حيث ت�ستمر وزارة  بممار�سة دورها 

ال�سحة التي هي ع�سو في مجل�ص اإدارة م�ست�سفى ال�سيخ 

ونعتقد  الت�سغيل.  عملية  وتنظيم  بمراقبة  الأحمد  جابر 

الم�ساريع  هذه  اإدارة  من  الخا�ص  القطاع  تمكن  اإذا  انه 

ذلك  ف�سي�سمل  وكفاءة،  بفعالية  ال�سخمة  الإنمائية 

ا�ستخدام اإمكانياته ال�ستثمارية واإدارة العمليات وتزويد 

للعمليات  الالزمة  الأ�سا�سية  النظم  وو�سع  المعدات 

الت�سغيلية. 

الم�ستثمر: ماذا عن تخ�سي�ص الخدمات الحكومية؟

د. خالد مهدي: نعم. �سيتم تحقيق ذلك تدريجيا ولي�ص 

مرة واحدة. اإن تحويل دور الحكومة من م�سغل لالقت�ساد 

اإلى قيامها بدورها التنظيمي الرقابي و�سانع ال�سيا�سات 

العامة �سوف ي�ستغرق وقتـــا. ويمكننــــا اعتبــــار م�سروع 

تخ�سي�ص �سوق الكويت لالأوراق المالية الذي اأ�سبح �سركة 

النموذج  اأن نالحظ كيف تطور  الكويت فيمكننا  بور�سة 

ان  والمتوقع  وم�ستثمر.  م�سغل  بين  التفاق  اأ�سا�ص  على 

تتوالى ق�س�ص النجاح واحدة تلو الأخرى، اأذكر منها ق�سة 

نجاح م�سروع محطة كهرباء �سمال الزور الذي تم تنفيذه 

وتم  والخا�ص  العام  القطاعين  بين  ال�سراكة  لإطار  وفقاً 

ب�سراء  الحكومة  بالكامل خالل 22 �سهرا، وتقوم  اإنجازه 

الكهرباء والماء من الم�سغل. كما اأن الحكومة لم يكن لها 

وال�سركة  المحطة،  واإن�ساء  بناء  في  ال�سراف  عدا  دور 

ال�سراكة.  م�سروعات  ترتيبات  اإلى  تخ�سع  تملكها  التي 

في الوقت الحا�سر، ندر�ص اإمكانية تطبيق هذا النموذج 

�سمن الخيارات ال�ستثمارية في الجزيرتين ال�سناعيتين 

في ج�سر جابر.

الأعلى  للمجل�ص  عاما  اأمينا  ب�سفتك  الم�ستثمر: 

للتخطيط والتنمية، ما هي توقعاتك للقت�ساد الكويتي 

والتنمية  النمو  فر�ص  هي  وما  2020/2019؟  في 

المحتملة للقطاعات المختلفة وما هي نظرة المجل�ص 

بالن�سبة للم�ستقبل القت�سادي ق�سير ومتو�سط المدى 

للكويت؟

تدريجيا  الخروج  هو  الرئي�سي  هدفنا  مهدي:  خالد  د. 

النفط  �سادرات  من  الإيرادات  على  العتماد  دائرة  من 

الخام كم�سدر رئي�سي للدخل، وفي المقابل، تحقيق تنويع 

للن�ساط القت�سادي الذي هو في حد ذاته عامل تمكيني، 

والتخ�سي�ص  ال�سراكة  بم�سروعات  الدفع  خالل  من 

ال�سغيرة  الم�سروعات  محفظة  في  والتو�سع  الأمام  اإلى 

العمال  ممار�سة  بيئة  تح�سين  عن  ف�سال  والمتو�سطة 

الحرة وجعل ال�ستثمار في الم�سروعات ال�سخمة جاذبا 

للم�ستثمر الأجنبي والمحلي على حد �سواء. 

الم�ستثمر: هل تتوقع حدوث تغييرات اأو تحديثات على 

قوانين الإفل�ص في الكويت؟

د. خالد مهدي: هناك حزمة من القوانين قيد الدرا�سة 

لتنقيحها اأو اإدخال تعديالت عليها بهدف تعزيز تح�سين 

بيئة العمال بما في ذلك م�سروع قانون الإفال�ص الجديد 

الأمة  مجل�ص  اإلى  لتقديمه  جاهزا  يكون  يكاد  الذي 

لدرا�سته واإقراره قبل 2020. 
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الكاتب: جيمي اإيذريدج

الخا�ص  القطاع  في  العمالة  بين  التوازن  اختالل  يمثل 

م�ستقبل  تواجه  التي  التحديات  اأكبر  اأحد  العام  والقطاع 

العام  »القطاع  فاإن  الدولي،  البنك  لحظ  وكما  الكويت. 

العالم،  في  القطاعات  اأكبر  من  واحًدا  يمثل  الكويت  في 

 53 المحلي  الناتج  اإجمالي  اإلى  الإنفاق  ن�سبة  تبلغ  حيث 

في المائة. يتم توزيع عائدات النفط من خالل الإعانات، 

من  المائة  في   80 ويعمل  العام،  والتوظيف  والتحويالت 

المواطنين الكويتيين في القطاع العام.«

اأن  نحو  بالبالد  قدماً  والم�سي  الأمر  هذا  ولمعالجة 

ت�سبح مركًزا ثقافًيا وتجارًيا ومالًيا، اأطلقت الحكومة في 

عام 2017 خطة اإ�ستراتيجية جديدة تعرف با�سم »الكويت 

 »2035 الجديدة  »الكويت  خطة  ت�ستند   .2035 الجديدة 

على �سبع ركائز اأ�سا�سية: مكانة عالمية، وراأ�سمال ب�سري 

متطورة،  تحتية  وبنية  فعالة،  مدنية  وخدمة  اإبداعي، 

م�ستدام  واقت�ساد  الجودة،  مرتفعة  �سحية  ورعاية 

تطوير اقتصاد الكويت المستقبلي 
من خالل شبابها

موؤ�س�سة كفو د. فاطمة المو�سوي

تنظيم المنتديات التسعة الخاصة بكفو - وهي الفن والثقافة 
وريادة األعمال والتعليم والبيئة والصحة والعلوم اإلنسانية 

واإلعالم والعلوم والتكنولوجيا والرياضة - لدعم ركائز التنمية في 
رؤية الكويت الجديدة.  

مقابلة خاصة   
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ومتنوع، وبيئة معي�سية م�ستدامة.

اأحد  كفو«   - م�ستقبلية  لفر�ص  الكويت  »كفاءات  تعتبر   

اإنجازات وتو�سيات هذه الإ�ستراتيجية. تهدف خطة »كفو« 

الكويتيين،  المواطنين  من  الكفاءات  وعر�ص  اإبراز  اإلى 

لم�ساعدتهم  الكويتي،  ال�سباب  من  الكفاءات  وخا�سة 

القطاع  فر�ص  في  والتعاون  والتوا�سل  البحث  عملية  في 

تم  التي  الأميري،  الديوان  مبادرة  تهدف  كما  الخا�ص. 

اإن�ساوؤها بال�سراكة مع وزارة ال�سباب، اإلى ت�سجيع التعاون 

بين الكفاءات ال�سبابية في الدولة وتطوير تبادل المعرفة 

والخبرات بين جميع �سكان الكويت.

ت�سرح الدكتورة فاطمة المو�سوي - موؤ�ّس�سة م�سروع »كفو« 

- الفكرة من اإن�سائه قائلًة: »يعمل م�سروع »كفو« من اأجل 

دعم الكويت الجديدة، كمو�سوع للحوار ولتحديد مختلف 

)لروؤية  المختلفة  الركائز  مع  تتما�سى  التي  الكفاءات 

المثال،  �سبيل  »على  واأ�سافت:   .»)2035 الجديدة  الكويت 

دورات عبر  لعقد  الب�سري، نخطط  المال  لراأ�ص  بالن�سبة 

الإنترنت، وقد جلبنا خبراء لتقديم محتوى هذه الدورات 

م�ساعدة  في  للم�ساهمة  طريقتنا  هي  وهذه  الإلكترونية، 

الأ�سخا�ص على تطوير مهاراتهم ال�سخ�سية«.

»لقد قدمنا الروؤية اأوًل ومن خاللها تو�سلنا اإلى الأن�سطة. 

لذا، ولكي تتوافق هذه الروؤية مع ركيزة المكانة العالمية، 

بجوائز  فازوا  الذين  الأ�سخا�ص  مقابلة  في  فكرنا  فقد 

دولية لأنهم رفعوا ا�سم الكويت عالمياً ونقدرهم من خالل 

المقابالت التي اأجريناها.«

الخا�سة بكفو - وهي  الت�سعة  المنتديات   كما تم تنظيم 

وال�سحة  والبيئة  والتعليم  الأعمال  وريادة  والثقافة  الفن 

والعلوم الإن�سانية والإعالم والعلوم والتكنولوجيا والريا�سة 

- لدعم ركائز التنمية في روؤية الكويت الجديدة.  

الرعاية  اأخذنا  اإذا   « المو�سوي:  فاطمة  الدكتورة  تقول 

عن  »كفو«  م�سروع  يبحث  المثال«.  �سبيل  على  ال�سحية 

الذين  والأ�سخا�ص  ال�سحية  الرعاية  مجال  في  الخبراء 

فازوا بجوائز، ونخطط لالأن�سطة التي تدعم هذه الركائز. 

تم  لقد  الفر�ص.  في  يفكروا  اأن  النا�ص  من  اأي�ساً  ونريد 

اإن�ساء الروؤية بطريقة تُمّكن النا�ص من الم�ساهمة. نريد اأن 

يكون لدينا حوار. وجعلها روؤية يمتلكها الجميع. هذا الأمر 

لي�ص مجرد نظام حكومي يجب اتباعه، لكنه بمثابة خارطة 

طريق لتطلعاتنا الجماعية.«

بمبادرات  »كفو«  قام  ال�سنوية،  الموؤتمرات  جانب  واإلى   

�سملت ال�سراكة مع منظمة StartUps 500 الكائن مقرها 

الأعمال  بفر�ص  الكويت  �سباب  لربط  فالي  �سيلكون  في 

النا�سئة في الوليات المتحدة وزيادة ت�سجيع الم�سروعات 

النا�سئة على ال�ساحة المحلية. تهدف الجهود، المدعومة 

من ال�سندوق الوطني لرعاية وتنمية الم�سروعات ال�سغيرة 

والمتو�سطة، اإلى م�ساعدة الم�ستثمرين الجدد في التغلب 

التجارية  الأعمال  بيئة  تعتر�ص  التي  العقبات  بع�ص  على 

في الكويت.

 توا�سل اللوائح الحكومية الم�سنية م�ساهمتها في ت�سنيف 

الكويت في المرتبة رقم 96 من اأ�سل 190 دولة في موؤ�سر 

اآفـاق  تقريـر  واأ�سار  التجاريـة.  بالأعمـال  القيام  �سهولـة 

القت�ساد ال�سادر عن البنك الدولي عن الكويت في اأبريل 

2018 اإلى اأن: »هناك حاجة اإلى اإجراء اإ�سالحات �ساملة 

لإعادة توازن القت�ساد بعيداً عن قطاع الطاقة نحو م�سار 

في  الأعمال  وريادة  البتكار،  على  يرتكز  تنوعاً  اأكثر  نمو 

القطاع الخا�ص وخلق فر�ص العمل«.

في  مماثلة،  مبادرات  جانب  اإلى  »كفو«  مبادرة  وتهدف   

بالديوان  الخا�سة   »2035 الجديدة  »الكويت  روؤية  اإطار 

الأميري، اإلى تغيير هذه ال�سورة ب�سكل كبير في ال�سنوات 

التاآزر  »نريد  المو�سوي:  فاطمة  الدكتورة  تقول  القادمة. 

والتعاون... لت�سجيع ال�سباب على درا�سة القطاع الخا�ص 

وبدء م�ساريعهم الخا�سة وابتكاراتهم، وتعتبر روؤية »الكويت 

الجديدة 2035 » الخا�سة ب�سمو الأمير هي خارطة الطريق 

التي نتبعها لتحقيق ذلك«.

23

العدد 6

th
e



االهتمام المتزايد باالستثمارات 
الثنائية في مجاالت جديدة

تود الشركات التركية المساهمة بشكل أكبر في رؤية الكويت 
الجديدة لعام 2035.

مقابلة اأجراها �ساجيف بيتر

والكويت بصورة  تركيا  بين  الثنائية  تركيا شريًكا تجارًيا قوًيا ومهًما للكويت. فقد نمت االستثمارات  ُتعد 
هائلة خالل السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت مليارات الدوالرات. تحدثت مجلة المستثمر إلى سعادة 
السيدة عائشة هالل صايان كويتاك، السفيرة التركية لدى دولة الكويت لمعرفة المزيد حول المسار الحالي 

والمستقبلي للعالقات المالية بين البلدين.

�سعادة ال�سيدة عائ�سة هالل �سايان كويتاك �سفيرة تركيا لدى الكويت
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المقابلة مع مجلة الم�ستثمر

يرجع تاريخ العلقات الكويتية والتركية اإلى عام 1969عندما 

دبلوما�سية.خلل  علقات  لإقامة  معاهدة  البلدان  وقع 

نمًوا  الثنائية  العلقات  �سهدت  الما�سية،  الخم�سة  العقود 

وتفيد  وال�ستثمارات.  التجارة  مجالت  في  خا�سة  هائًل، 

التقارير بنمو ال�ستثمارات الكويتية في تركيا اإلى حوالي 2 

مليار دولر خلل ال�سنوات القليلة الما�سية. وبالمثل، تحتل 

التركية  ال�سركات  ع�سرة من حيث  الحادية  المرتبة  الكويت 

التي نفذت حوالي 34 م�سروًعا بقيمة  الكويت  العاملة في 

6.5 مليارات دولر. كيف تنظري اإلى العلقات الثنائية بين 

البلدين خا�سًة في مجالت ال�ستثمارات؟ 

جذب  القوي،  القت�سادي  نموها  بف�سل  تركيا،  ا�ستطاعت 

193 مليار دولر اأمريكي من ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة 

مليـار دولر  بينمـا جذبـت 15  الما�سيـة،  �سنـة  الـ 15  خـالل 

اأمريكي فقط في العقود الثمانية ال�سابقة.

زالت  ما  تركيا،  في  الكويتية  ال�ستثمارات  اإلى  وبالن�سبة 

�سهدها  التي  الإيجابية  ال�سيا�سية  البيئة  تعك�ص  ل  الأرقام 

اأكثر  وجود  من  الرغم  فعلى  الأخيرة.  ال�سنوات  في  البلدان 

اأن  اإل  تركيا،  في  كويتيون  م�ساهمون  لديها  �سركة   300 من 

المبلغ الإجمالي لهذه ال�ستثمارات ل يتعدى 2 مليار دولر 

اأمريكي تقريًبا. ويمكن قبول هذا الرقم كرقم �سغير للغاية 

في  المبا�سرة  الأجنبية  الكويتية  ال�ستثمارات  تقارن  عندما 

اإلى  الرقم  اإلى زيادة هذا  العالم. فنحن نحتاج  اأنحاء  جميع 

5 مليارات، اأو اإلى 10 مليارات، اأو حتى اإلى 20 مليار دولر 

اأي  اأرى  ل  الكويت،  لدى  تركيا  �سفيرة  وب�سفتي  اأمريكي. 

اأن  نود  فنحن  الهدف.  هذا  اإلى  الو�سل  دون  تحول  عوائق 

نمو  ق�سة  في  الكويتية  ال�سركات  م�ساركة  من  المزيد  نرى 

تركيا، لي�ص فقط في مجالت ال�سناعة الم�سرفية والعقارات 

الت�سنيع،  مثل  الأخرى  الربحية  ال�سناعات  في  اأي�ًسا  ولكن 

ال�سحية،  والرعاية  والت�سالت،  المعلوماتية،  والخدمات 

والزراعة، والطاقة، والإعالم.

اأن ال�سوق المحلي في تركيا يرتبط  التاأكيد على  من المهم 

ارتباًطا وثيًقا بالأ�سواق الرئي�سية لي�ص فقط من خالل اتحاد 

مع  الحرة  التجارة  واتفاقيات  الأوروبي  التحاد  مع  جمركي 

حوالي 30 دولة، ولكنه اأي�ًسا مت�سل جيًدا جغرافًيا ولوج�ستًيا 

الجغرافي  تركيا  موقع  يوفر  ذلك،  على  العالم. وبناًء  بباقي 

الإ�ستراتيجي �سهولة و�سول الم�ستثمرين اإلى الأ�سواق المربحة 

في جميع اأنحاء تركيا، حيث يبلغ مجموع عدد �سكانها حوالي 

اإجمالي  من  اأمريكي  دولر  تريليون  و24  �سخ�ص  مليار   1.5

الناتج المحلي. فحوالي ن�سف التجارة العالمية تحدث خالل 

رحلة مداها 4 �ساعات من تركيا. ل تُعد هذه الأ�سواق كبيرة 

فح�سب، ولكنها اأي�ًسا متنوعة اقت�سادًيا واجتماعًيا، ما يوفر 

للم�ستثمرين المزيد من الفر�ص والقليل من المخاطر. لقد 

التي  الجن�سيات،  متعددة  ال�سركات  من  العديد  اختيار  وقع 

تدرك جيًدا المزايا الجغرافية الإ�ستراتيجية الفريدة لتركيا، 

على تركيا كمحور للت�سنيع والإدارة في المنطقة، م�ستخدمًة 

تركيا كنقطة انطالق للو�سول اإلى الأ�سواق الإقليمية.

وبالمثل، نعتقد اأن تركيا يمكن اأن تكون محوًرا للم�ستثمرين 

المحلية  ال�سوق  في  العمل  اأجل  من  فقط  لي�ص  الكويتيين، 

التركية الن�سطة ولكن اأي�ًسا للتوا�سل مع العديد من الأ�سواق 

المتنوعة المحيطة بتركيا.

غالًبا  الكويت،  في  التركية  ال�ستثمارات  اإلى  ننظر  وعندما 

نرى اأن �سركات المقاولت التركية ت�ستثمر في الكويت وقد 

ح�سل بع�سها بالفعل على تراخي�ص هيئة ت�سجيع ال�ستثمار 

المبا�سر  )KDIPA(. وب�سرف النظر عن المقاولت، يمكننا 

العقارات  قطاعات  في  التركية  ال�سركات  بع�ص  نرى  اأن 

وال�سيافة وال�سياحة في الكويت. خا�سًة على مدار الأعوام 

الخم�سة الما�سية، ن�سهد زيادة في اإقبال ال�سركات التركية 

في  الكويت  اأن  تدرك  الكويت.فجميعها  في  ال�ستثمار  على 

ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد الجابر ال�سباح والرئي�ص التركي 

رجب طيب اأردوغان

وزير التجارة وال�سناعة خالد الرو�سان ونائب رئي�ص الوزراء التركي محمد �سم�سك
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منت�سف مرحلة التحول من اقت�ساد يعتمد على النفط اإلى 

مركز تجاري وا�ستثماري عالمي. وبدافع من البيئة ال�سيا�سية 

الرفيعة بين البلدين، تود ال�سركات التركية الم�ساهمة ب�سكل 

اأكبر في روؤية الكويت الجديدة لعام 2035. وب�سفتنا �سفارة 

تركيا في الكويت، فاإننا ن�سجع �سركاتنا على ال�ستقرار في 

الكويت من خالل تخطيطات ا�ستثمارية طويلة الأجل. ونحن 

تطور  يعني  الكويت  تطور  اأن  على  بالتاأكيد  اأي�ًسا  نوجهها 

زيادة  ب�سبب  �سيزدهران  البلدين  كال  اأن  يعني  وهذا  تركيا، 

ال�ستثمارات الثنائية في مجالت جديدة بين البلدين.

وجهات  كبرى  من  الكويت  ُتعد  موؤخًرا،  �سدر  لتقرير  وفًقا 

�سادرات تركيا حيث تحتل المرتبة رقم 53 ومن اأكبر �سركاء 

حجم  بلغ  80.حيث  رقم  المرتبة  تحتل  حيث  ال�ستيراد 

دولر في عام 2018.هل  البلدين 678 مليون  بين  التجارة 

ت�سعرين بالر�سا عن الم�ستوى الحالي للتجارة الثنائية بين 

في  النمو  من  لمزيد  اأي مجال  ترين  وهل  وتركيا؟  الكويت 

ال�سادرات والواردات؟

عندما ننظر اإلى اأرقام التجارة الثنائية في عام 2018، يمكننا 

حيث  البلدين.  كال  في  التجارة  م�ستوى  ارتفاع  مالحظة 

اإلى الكويت بن�سبة 22% وو�سلت  ارتفعت ال�سادرات التركية 

ومن   .2018 عام  في  اأمريكي  دولر  مليون   534 م�ستوى  اإلى 

اإلى  تركيا  اإلى  الكويتية  ال�سادرات  و�سلت  اأخرى،  ناحية 

م�ستوى 144 مليون دولر اأمريكي في عام 2018. تتاألف معظم 

ال�سادرات الكويتية اإلى تركيا من المنتجات المتعلقة بالنفط؛ 

ومن ناحية اأخرى، تتاألف ال�سادرات التركية اإلى الكويت من 

ال�سجاد، والأثاث، ومنتجات الألبان، والأ�سماك، وقطع غيار 

البناء، والذهب، والمجوهرات، والمالب�ص  ال�سيارات، ومواد 

الجاهزة. 

وعلى الرغم من اأن حجم التجارة بين تركيا والكويت قد �سهد 

زيادة اإيجابية في العقد الما�سي وكان عام 2018 عاًما مثالًيا 

في اإطار زيادة التجارة، اإل اأن تركيا ما زالت تحتل المرتبة 

12 كاأكبر دولة م�سدرة للكويت. وما زالت ال�سادرات التركية 

الواردات  ال�سوق �سمن �سوق  ت�ستحوذ على 1،4% من ح�سة 

الكويتية الذي يبلغ 35 مليار دولر اأمريكي. لذلك، يمكننا اأن 

نقول ب�سهولة اإن العالقات التجارية الثنائية بين البلدين ما 

زالت غير قادرة على الرتقاء اإلى الم�ستوى الأمثل لعالقاتنا 

�سمو  بين  المثالية  العالقة  المتاأ�سلة من  الثنائية  ال�سيا�سية 

ال�سيخ �سباح الأحمد ال�سباح والرئي�ص رجب طيب اأردوغان. 

فال يُعد الم�ستوى الحالي من التجارة مر�سًيا لنا ونحن نعتقد 

اأن كال البلدين لديه اإمكانيات اأكثر.

ونحن ندرك حقيقة اأن �سوق الكويت عبارة عن �سوق مفتوح 

الدولية. ومع ذلك، نحن على  ال�سلع  اأنواع  وتناف�سي لجميع 

ت�ستحقها  بمكانة  تتمتع  التركية  ال�سادرات  اأن  من  يقين 

بجدارة عند الم�سترين الكويتيين. ونتلقى اأي�ًسا تعليقات من 

المنتجات  باأن  �سواء  حد  على  والم�ستخدمين  الم�ستهلكين 

وبتكاليف  الكويتية  ال�سوق  في  اأعلى  بجودة  تتمتع  التركية 

معقولة. ويُعد تمييز جودة المنتجات التركية مرتفًعا للغاية. 

الكويتية،  ال�سوق  في  التركية  المنتجات  ب�سمة  ولتو�سيع 

نقترح اأي�ًسا على �سركاتنا التركيز ب�سكل اأكبر على المنتجات 

الم�سافة  القيمة  ذات  المنتجات  من  والمزيد  الراقية 

التقليدية  التركية  المنتجات  من  التجارية. وبدلً  والعالمات 

نركز  اأن  نود  الألبان،  منتجات  اأو  الأثاث،  اأو  ال�سجاد،  مثل 

ال�سحية  والرعاية  والآلت  الإلكترونيات  على  اأكبر  ب�سكل 

والمنتجات ال�سيدلنية.

المنتجات  من  الحالية  ال�سوق  ح�سة  اأن  من  الرغم  وعلى 

التركية تبلغ 1.4% فقط، فاإننا نعتقد اأن ال�سادرات التركية 

ال�سوق  من ح�سة   %5 يقل عن  ل  ما  على  تح�سل  اأن  يمكن 

اإلى 2 مليار دولر في  اأن ت�سل  الكويتية ويمكن  ال�سوق  في 

تطور الكويت يعني تطور 
تركيا، وهذا يعني أن كال 
البلدين سيزدهران بسبب 
زيادة االستثمارات الثنائية 
في مجاالت جديدة بين 
البلدين.
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الم�ستقبل القريب. بتحقيق هذا الهدف، فاإننا على يقين من 

اأن تركيا �ستكون من بين اأف�سل 5 �سركاء تجاريين للكويت. 

التي  الر�سمية  المنظمة  تركيا  في  ال�ستثمار  مكتب  يمثل 

تعزز فر�ص ال�ستثمار التركية بالن�سبة اإلى مجتمع الأعمال 

المكتب  ي�سهل  كيف  باإيجاز  اإخبارنا  يمكنك  هل  العالمي. 

تقديم الم�ساعدة للم�ستثمرين الأجانب المحتملين؟

تُعد رئا�سة مكتب ال�ستثمار التابع للجهورية التركية المنظمة 

اإلى  بالن�سبة  تركيا  في  ال�ستثمار  فر�ص  لتعزيز  الر�سمية 

مجتمع الأعمال العالمي ولتقديم الم�ساعدة للم�ستثمرين قبل 

واأثناء وبعد دخولهم اإلى تركيا. 

بالتكنولوجيا  المتعلقة  ال�ستثمارات  ال�ستثمار  مكتب  يدعم 

من  عمل  فر�ص  واإيجاد  الم�سافة،  والقيمة  المتقدمة، 

الكاملة  العمليات  خالل  والمتابعة  التي�سير  خدمات  خالل 

وا�سعة  مجموعة  المكتب  ويقدم  ال�سلة.  ذات  لال�ستثمارات 

الجامعة  الجهة  نهج  خالل  من  للم�ستثمرين  الخدمات  من 

النتائج  اأف�سل  على  ي�سمن ح�سولهم  ما  الخدمات،  متعددة 

من ا�ستثماراتهم في تركيا.

اإلى  المبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  زيادة  اأجل  ومن 

الترويجية في  اأن�سطته  تركيا، يقوم مكتب ال�ستثمار بزيادة 

العالم للو�سول اإلى المزيد من الم�ستثمرين وتحقيق مزيد من 

ا�ستثمارية،  درا�سية  حلقات  بانتظام  المكتب  وينظم  الوعي. 

وحلقات نقا�ص، وزيارات اإلى ال�سركات بمعدل 1: 1، وي�سارك 

القت�ساد  ديناميات  وينقل  والمعار�ص،  القمة  موؤتمرات  في 

وكذلك  الدولية  الإعالم  و�سائل  خالل  من  القوية  التركي 

العالمية  المن�سات  على  التركيز  مع  الجتماعية،  �سبكاتنا 

مع  المكتب  يتعاون  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  مختلفة.  بلغات 

وغيرها  ال�ستثمار  ت�سجيع  وكالت  مثل  العالميين  نظرائنا 

في  القطاعية  والجمعيات  الحكومية  غير  المنظمات  من 

تنظيم بع�ص الفعاليات والأن�سطة.  ودائًما ما يكون م�سرفو 

مع  مبا�سر  ات�سال  على  العالم  اأنحاء  جميع  في  المكتب 

الم�ستثمرين الدوليين لدعمهم فيما يتعلق بعملياتهم التجارية 

وا�ستثماراتهم في تركيا. وذلك بم�ساعدة فرقهم القائمة على 

القطاعات والمهمات في تركيا، حيث يقدمون خدمات الدعم 

مثل ال�ست�سارة، والتن�سيق، وت�سهيل الأعمال، واختيار الموقع، 

وزيارات الوفود، وتطوير ال�سراكة، وخدمات ما بعد الرعاية.

اأي نمو في تدفق ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر من  هل ترى 

الكويت في تركيا على مدار ال�سنوات القليلة الما�سية منذ 

اإن�ساء المكتب؟ 

بلغ تدفق ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر في تركيا خالل الفترة 

من عام 2002 اإلى عام 2018 من الكويت 1.8 مليار دولر. وبلغ 

ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر الإجمالي في تركيا خالل الفترة 

نف�سها من دول الخليج 10.3 مليارات دولر. 

ويحر�ص المكتب ال�ستثماري على جذب ال�ستثمار الأجنبي 

لح�سور  يخطط  القادمة،  الفترة  وفي  الكويت  من  المبا�سر 

في  بال�ستثمار  المتعلقة  والندوات  الجتماعات  من  المزيد 

البالد. ويخطط المكتب اأي�ًسا للتعاون مع الرابطات التجارية 

والموؤ�س�ســــات الحكومــــية لعقــــد اجتماعــــات علــــى م�ستوى 

مطار الكويت الدولي مبنى رقم 2
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اإلى  زيارتهم  وتنظيم  المحتملين  الم�ستثمرين  مع  ال�سركات 

تركيا وم�ساعدتهم في عملياتهم ال�ستثمارية.

ال�ستثمار  في  زيادة  هناك  تكون  اأن  يتوقع   ،2019 عام  في 

الأجنبي المبا�سر في تركيا من الكويت ويرجع الف�سل في 

ذلك جزئًيا اإلى القت�ساد العالمي المتح�سن ونهاية مخاوف 

الركود في اأوروبا وتحول تركيا اإلى النظام الرئا�سي التنفيذي 

ا�ستمرار  و�سهد  تركيا  في  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  عزز  الذي 

المحلية  النتخابات  اأعقاب  وفي  القت�سادية.  الإ�سالحات 

في 31 مار�ص، فاإن تركيا لديها فترة طويلة تبلغ حوالي اأربع 

�سنوات ون�سًفا دون انتخابات على جدول الأعمال. وبالتالي، 

الهيكلية  الإ�سالحات  على  تركيزها  كامل  تركيا  �ست�سب 

لتح�سين مناخ ال�ستثمار وتعزيز ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر. 

العديد  في  حالًيا  التركية  ال�سركات  من  العديد  ت�سترك 

من م�ساريع البنية التحتية الرئي�سية في الكويت، وخا�سة 

اآخر  عن  باخت�سار  اأخبرنا  والبناء.  الإ�سكان  قطاعي  في 

التطورات. 

�سركات  اأن  على  التاأكيد  علينا  يجب  �سيء،  كل  وقبل  اأولً 

المقاولت التركية في الخارج تحتل المرتبة الثانية من بين 

مقاولً   250 لأكبر  ال�سنوية  القائمة  في  مدرجة  �سركة   46

ريكورد”  نيوز  “اأنجينيرنج  مجلة  والتي حددتها  العالم،  في 

الرائدة في قطاع خدمات  المن�سورات  اأحد  )ENR(، وهي 

المقاولت. فتُعد المقاولت الخارجية واحدة من القطاعات 

التركية  ال�سركات  نفذت  الآن،  تركيا.وحتى  نمًوا في  الأكثر 

اأكثر من 9000 م�سروع في 120 دولة بقيمة 370 مليار دولر 

اأمريكي.

في الكويت، نفذ المقاولون الأتراك م�ساريع بقيمة 450 مليون 

دولر اأمريكي في عام 2018 وحتى الآن، تم اإر�ساء مناق�سات 

40 م�سروًعا بقيمة 7.1 مليارات دولر على �سركات تركية. 

وحقيقة اأن 90 بالمائة من هذه الم�ساريع تم تنفيذها في اآخر 

خم�ص �سنوات ُمر�سية تماًما تما�سًيا مع العالقة القت�سادية 

اأن  على  التاأكيد  اأي�ًسا  المهم  بلدينا. من  بين  المتزايدة 

بين  الرئي�سية  القت�سادية  الروابط  المقاولت هي  �سركات 

الكويت وتركيا في الوقت الحالي. وناأمل اأن توؤدي الزيادة في 

عدد الم�ساريع التي تنفذها �سركات المقاولت التركية اإلى 

تعزيز العالقات المتطورة بين بلدينا.  

من  العديد  الأتراك  المقاولون  حالًيا  ي�سيد  الحقيقة،  في 

الم�سروعات الكبرى في الكويت. بغ�ص النظر عن مناق�سات 

في  مناق�سة  اأكبر  فاإن  والبتروكيماويات،  النفط  �سناعات 

والمتمثلة  كويتي،  دينار  مليار   1.3 بقيمة  الكويت  تاريخ 

الدولي،  الكويت  مطار  في  الثاني  المبنى  بناء  م�سروع  في 

تقوم �سركة تركية بت�سييده الآن. وبهذا الم�سروع، تُظهر كل 

الكويت  روؤية  تجاه  التزاماتها  التركية  وال�سركات  تركيا  من 

ال�سباح. تعمل  الأحمد  �سباح  ال�سيخ  ل�سمو   2035 الجديدة 

المطالع  جنوب  مدينة  م�سروع  في  اأي�ًسا  �سركاتنا  بع�ص 

التحتية لأحدث منطقة  البنية  بت�سييد  ال�سكنية. فهي تقوم 

المقاولين  باأن  للغاية  فخورون  الكويت. ونحن  في  �سكنية 

الأتراك في جنوب المطالع يوؤدون اأداًء جيًدا واأنهم جميًعا 
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ي�سبقون الجدول الزمني. بالإ�سافة اإلى ذلك، نفذت اإحدى 

مهًما  م�سروًعا  لنا  التابعة  الهند�سية  ال�ست�سارات  �سركات 

�سركات  اإن  القول  المهم  فمن  موؤخًرا.  الطرق  ل�سيانة 

القوة  لها  من  هي  لي�ست  لنا  التابعة  الهند�سية  المقاولت 

في ال�سوق الكويتية فح�سب لكن اأي�ًسا �سركات ال�ست�سارات 

الهند�سية. 

�سركات المقاولت التركية في الكويت ل تتواجد هنا لأغرا�ص 

ق�سيرة الأجل. بل لديها خطط طويلة الأجل وهي حري�سة 

نف�سه،  الوقت  وفي  الكويت.  تطوير  في  الم�ساهمة  على 

الم�ساركة في م�ساريع الطرق والج�سور والبنية  ترغب في 

للمناطق  اأي�ًسا  ال�سكنية ولكن  للمناطق  لي�ص فقط  التحتية 

ال�سناعية وحقول النفط والغاز. وترغب في الم�ساركة في 

ال�سحية  الرعاية  قطاع  في  المناق�سات  من  مختلفة  اأنواع 

والطاقة. وناأمل في زيادة حافظة الم�سروعات التي تنفذها 

ال�سيا�سي  المناخ  بف�سل  عام  بعد  عاًما  التركية  ال�سركات 

المثالي بين بلدينا.

القت�سادي،  ال�سلم  في  ع�سرة  الثالثة  المرتبة  تركيا  تحتل 

في   6 حوالي  بلغ  مذهًل  �سنوي  نمو  معدل  حققت  كونها 

المائة على مدار الخم�سة ع�سر عاًما الما�سية. ومع ذلك، 

ال�سلبية  التطورات  بع�ص  ي�سهد  التركي  القت�ساد  بداأ  فقد 

على مدار العامين الما�سيين مما اأثر على معدل نموه واأثر 

�سلًبا على الأ�سواق المالية. فهل تتوقع اأي اآثار طويلة الأجل 

القت�ساد  واأ�س�ص  ديناميات  على  التقلبات  هذه  من  تنتج 

الكلي لتركيا؟

على مدار الخم�سة ع�سر عاًما الما�سية، حققت تركيا اإنتاًجا 

قائمة  ال�ستثمار  نحو  موجهة  نمو  واإ�ستراتيجية  م�ستداًما 

على ال�سادرات.

 %  7.4 القت�ساد  نمو  معدل  بلغ  الما�سيين،  العامين  ففي 

لالقت�ساد،  الم�ستدام  للنمو  نتيجة  التوالي.  على   %  2.6 و 

اأكبر  الثالثة ع�سرة من حيث  تم ت�سنيف تركيا في المرتبة 

القت�سادات في العالم وفًقا لمقدار الناتج المحلي الإجمالي 

في تكافوؤ القوة ال�سرائية. 

العام  الم�سهودة  الأخيرة  ال�سرف  اأ�سعار  تقلبات  بعد 

الما�سي، اتخذت �سلطات ال�سيا�سة القت�سادية الخا�سة بنا 

تدابير حكيمة وفي الوقت المنا�سب لدعم ال�ستقرار المالي 

والحفاظ على الأداء الفعال لالأ�سواق المالية.

التدابير المتخذة حتى الآن، فاإن القت�ساد ي�ستعيد  بف�سل 

الأ�سعار.  وا�ستقرار  المالي  الن�سباط  خالل  من  التوازن 

لقد عانينا من التبعات الأولية ل�ستعادة التوازن في موؤ�سر 

الم�ستهلك  ثقة  وموؤ�سر  القت�سادية  الثقة  وموؤ�سر  الت�سنيع 

الت�سخم.  ومعدل  الواردات  تلبي  التي  ال�سادرات  ومعدل 

موؤ�سر  ارتفع  التوالي،  على  اأ�سهر  ل�ستة  انخفا�سه  فبعد 

الت�سنيع بن�سبة 1% في يناير. وارتفع موؤ�سر الثقة القت�سادية 

ثقة  موؤ�سر  ارتفع  وكذلك  مار�ص.  في   81.9 اإلى   79.4 من 

ن�سبة  وكانت  مار�ص.  في   59.4 اإلى   57.8 من  الم�ستهلك 

واحد،  عام  منذ   69.4 تبلغ  الواردات  تلبي  التي  ال�سادرات 

لكنها اأ�سبحت 86.4% في مار�ص. فيما كان معدل الت�سخم 

يبلغ 25.24% في اأكتوبر الما�سي ولكنه انخف�ص تدريجًيا اإلى 

نمًوا  �سهدت  قد  تركيا  اأن  من  بالرغم  مار�ص.  في   %19.71

الأرقام  اأن هذه  اإل  الأخير من عام 2018،  الربع  �سلبًيا في 

الهبوط  وعملية  التوازن  ل�ستعادة  الأولية  الموؤ�سرات  تظهر 

المريح لالقت�ساد. 

تم اإطالق البرنامج القت�سادي الجديد لتركيا في 9 اأبريل 

2019، والذي من المتوقع اأن يحقق معدل نمو 2.3 % لعام 

2019 و3.5 % لعام 2020 و5 % لعام 2021. لذلك، من دون اأي 

على جدول  القادمة  ون�سف  �سنوات  الأربع  لمدة  انتخابات 

الأعمال،

الن�سباط  في  ال�سيا�سات  لمقرري  الكبير  التفوي�ص  ومع 

للقطاعين  القوي  الهيكل  ومع  الأ�سعار  وا�ستقرار  المالي 

القت�سادية  التقلبات  باأن  نوؤمن  التركيين،  والخا�ص  المالي 

الأجل على  اأ�سرار طويلة  تنتج عنها  لن  تركيا  الأخيرة في 

ديناميات القت�ساد الكلي لالقت�ساد التركي.

ارتفع حجم التجارة بين 
تركيا والكويت بنسبة 
140٪ في العقد األخير.
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بقلم �ساجيف بيتر

الطموحة  الرقمي  التحول  اإ�ستراتيجية  �ساأن  من 

“الكويت  روؤية  في  الت�سور  ح�سب  الكويت  لدولة 

الجديدة” 2035 اأن تغير ب�سكل جذري الطريقة التي 

ال�سركات خالل  بها  تعمل  التي  والطريقة  بها  نحيا 

عن�سراً  الأ�سياء  اإنترنت  يمثل  كما  القادمة.  العقود 

بالغ الأهمية بالن�سبة لإ�ستراتيجية التنوع القت�سادي 

لتحويل  اإجراءات  البالد  تتخذ  حيث  الكويت  في 

نف�سها اإلى مركز لتكنولوجيا المعلومات والت�سالت 

في المنطقة.

ذكر  عدم  طلب  الذي  التكنولوجيا  خبراء  اأحد  قال 

جميع  على  مكان  كل  في  ال�سطراب  “يوؤثر  ا�سمه 

البتكار  ويوا�سل  حالياً.  الكويت  في  حياتنا  جوانب 

التكنولوجي تطوره وت�سارعه بوتيرة كبيرة. وقد اأدى 

في  �سواءٌ  ال�سناعات،  جميع  في  تحديات  اإلى  هذا 

البنوك اأو الت�سالت اأو الرعاية ال�سحية اأو ال�سيافة 

اأو حتى في قطاع البيع بالتجزئة. واإنه لأمر حتمي 

العالية  الوتيرة  حالياً  كيان  اأي  يواكب  اأن  �سرورة 

للرقمنة، بما في ذلك ا�ستخدام الذكاء ال�سطناعي 

وتحليالت البيانات ال�سخمة في اأعماله”.

القت�ساد  تبني  اإلى  الكويت  دولة  ت�سعى  حين  وفي 

الرقمي في بيئة تكنولوجيا معلومات �سريعة التغير، 

القطاعين  بين  مفيًدا  تعاوًنا  اأي�ًسا  المحللون  يرى 

“اإحدى  اأن  اإلى  الخبير  اأ�سار  وقد  والخا�ص.  العام 

النقاط المحورية في روؤية الكويت 2035 هي �سمان 

التكنولوجيا  ا�ستخدام  طريق  عن  الرقمي  النمو 

قد  الحكومة  اأن  المالحظ  ومن  الحديثة.  المالية 

اأطلقت �سندوًقا ل�ستثمارات التكنولوجيا بقيمة 200 

تبني االقتصاد الرقمي:

الكويت تقطع شوطًا كبيرًا
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اأن يكون  مليون دولر في يناير 2019، ومن المتوقع 

 .2035 لروؤية  م�ساعد  عامل  بمثابة  ال�سندوق  هذا 

وال�سركات التي تتبنى التحديات التكنولوجية �سيكون 

تبني  على  القائم  الع�سر  هذا  في  الأ�سبقية  لها 

التكنولوجيا”.

و�سرح ت�سارلز نحا�ص، المدير العام لدى مايكرو�سوفت 

�سندوق  “يعتبر  قائاًل  “الم�ستثمر”  لـ  الكويت، 

التكنولوجيا بمثابة خطوة بارزة نحو تبني القت�ساد 

النا�سئة.  التقنيات  التحول عن طريق  ودفع  الرقمي 

القت�سادي  للنمو  كبيرة  دفعة  بدوره  �سيعطي  وهذا 

ويجلب مزيًدا من ال�ستثمارات من المنطقة والعالم 

من خالل جعل الكويت مركًزا تكنولوجًيا كجزء من 

جهود القيادة”.

ومن المتوقع اأن توفر هذه المبادرة الحكومية مزيداً 

من فر�ص العمل في قطاع التكنولوجيا، مما �سيكون 

تقارير  اأحد  اأظهر  وقد  اأي�ًسا.  م�ساعف  تاأثير  له 

البنك الدولي اأنه لكل وظيفة ذات تقنية عالية، يتم 

وفي  الأخرى.  المهن  جميع  في  وظائف   4.3 خلق 

عام 2009، اأطلقت الكويت �سندوًقا بقيمة 500 مليون 

دولر، والذي �ساعد في توفير 437.000 وظيفة في 

في  عربية  مبادرة   7000 من  اأكثر  وتمويل  المنطقة 

القت�ساد العالمي بعد مرحلة النهيار.

واأ�ساف ت�سارلز نحا�ص قائاًل “تتوجه الكويت بطموح 

في   2035 الجديدة”  “الكويت  روؤية  تحقيق  نحو 

البالد. ويمكن اأن تمثل ال�سحابة والذكاء ال�سطناعي 

جزًءا مهًما من هذه الرحلة لت�سريع وتيرة الخدمات 

الإلكترونية في القطاع العام اإلى جانب التغلب على 

وتوقعات  احتياجات  وتلبية  الم�ستقبلية  التحديات 

المواطنين”.

ثورة التكنولوجيا المالية

في  المالية  التكنولوجيا  ا�ستخدام  نمو  ت�سعب  لقد 

من  المزيد  ان�سمام  ويُتوقع  العالم  اأنحاء  جميع 

ولطالما  القادم.  العقد  ال�سباق  هذا  اإلى  ال�سركات 

ت�سجع  التي  الدول  طليعة  في  الكويت  دولة  كانت 

ومن  التكنولوجيا.  وتبني  التكيف  على  مواطنيها 

الجهات الفاعلة الرئي�سية في هذا المجال “طلبات” 

م�سروعات  تحث  و”كريم”.  و”بوتيكات”  و”كاريدج” 

يؤثر االضطراب في كل 
مكان على جميع جوانب 
حياتنا في الكويت حاليًا. 
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تكنولوجيا المعلومات النا�سئة في دولة الكويت على 

القطاع  ففي  جديدة.  اأفكاًرا  وتجرب  المزيد  فعل 

مثل  النقال  عبر  الدفع  تطبيقات  اأحدثت  المالي، 

�سوق  على  تغييرات   MyFatourahو  Tap تطبيق 

تهيمن  تماًما  جديدة  �سريحة  وفتحت  المدفوعات 

عليها التكنولوجيا المالية.

حالًيا  الكويتية  البنوك  تدخل  نف�سه،  الوقت  وفي 

ب�سهولة  ا�ستخدامها  لعمالئها  يمكن  جديدة  ميزات 

عن  الإيجارات  اأو  الفواتير  تح�سيل  من  لتمكينهم 

طريق اإر�سال ر�سالة ن�سية ق�سيرة اإلى المتلقي. كما 

التطبيقات  برمجة  واجهة  موا�سفات  البنوك  تتبنى 

المفتوحة ومعايير البيانات التي قد تكون مفيدة في 

تطوير ال�سناعة، والأهم في تعزيز تجربة العمالء.

قفزات  الكويت  “تحقق  نحا�ص  ت�سارلز  اأ�ساف  كما 

�سريعة في جهودها لقيادة ثورة التكنولوجيا المالية 

الموؤ�س�سات  وتتبنى  الأو�سع.  والمنطقة  البالد  في 

التقنيات  من  مجموعة  الكويت  في  الرائدة  المالية 

وظائف  مختلف  في  ن�سرها  على  وتعمل  المبتكرة 

تجارب  اختراع  اإعادة  من  �سيمكنها  مما  الأعمال، 

للعمالء”.

اأعلنــت �سركــة زيــن عــن اإطــالق قنــاة zBot، وهـي

تقنيات  وبح�سب  العمالء.  لخدمة  ذكية  قناة  اأول 

ميكرو�سوفت،  لدى  المتــاحة  ال�سطناعـــي  الذكـــاء 

حيث  م�ستقاًل  افترا�سًيا  موظًفا   zBot قناة  تعتبر 

زين لعمالء  المبـا�سرة  الخدمــات  وكيــل  دور  توؤدي 

البالد.  في  م�ستركين  قاعــدة  اأكبر  يمثلون  الذين 

�سحابة  قيام  لكيفية  رائًعا  مثاًل   zBot قناة  وتعتبر 

على  الموؤ�س�سات  بم�ساعدة  الذكيـــة  ميكرو�سوفت 

وتح�سيــن  الموظفيــن  وتمكيـن  العمـــالء  اإ�ســراك 

والخدمات.  المنتجات  اختراع  واإعادة  العمليات 

هذا هو التحول الرقمي العملي. وتتقدم �سركة زين 

اإلى الأمام مرة اأخرى كاإحدى ال�سركات الرائدة في 

قطاعها وتُظهر لكل من العمالء والأقران في المجال 
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ما هو ممكن بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وقد اأطلق بيت التمويل الكويتي اأول روبوت م�سرفي 

في الكويت ي�ستفيد من الذكاء ال�سطناعي لت�سريع 

ال�ستهالكي  التمويل  عمليات  في  العمالء  معامالت 

وقت  خف�ص  على  اأداوؤه  ي�ساعد  حيث  والمق�سط 

خالل  من  العمالء  وجهد  وقت  وتوفير  المعالجة 

خف�ص الوقت المطلوب لإجراء التحول بدرجة كبيرة. 

كما اأطلق بيت التمويل الكويتي خدمة الدرد�سة الآلية 

على  الأخرى  هي  تعتمد  والتي  ال�سطناعي  للذكاء 

تَِعد بتوجيه  الذكاء ال�سطناعي، في خطوة  تقنيات 

التحول الرقمي من خالل تح�سين م�ساركة العمالء 

وتمكين موظفي بيت التمويل الكويتي.

اإمكانات  التكنولوجيا  مجال  في  المتخ�س�سون  يرى 

المالية  التكنولوجيا  قطاع  في  لال�ستثمار  هائلة 

واأ�سار  الحكومية.  المبادرة  اأعقاب  في  الكويت  في 

لحظنا  “لقد  قائاًل  الم�سرفيين  الخبراء  اأحد 

موؤخًرا حدوث زيادة كبيرة في عدد �سناديق روؤو�ص 

لتمويل  ا�ستعدادها  اأبدت  التي  المغامرة  الأموال 

الم�سروعات  وخ�سو�ًسا  النا�سئة،  الم�سروعات 

المالب�ص  غ�سل  خدمات  مثل  والمتو�سطة  ال�سغيرة 

كما  الإلكترونية.  البقالة  ومحالت  القهوة  واأ�سواق 

لتطوير  وطنًيا  �سندوًقا  الكويتية  الحكومة  اأن�ساأت 

م�ساعدة  بهدف  والمتو�سطة  ال�سغيرة  الم�سروعات 

البالد على تحقيق خطوات كبيرة في جهودها لدعم 

الخا�ص  القطاع  وتمكين  البطالة  ومحاربة  ال�سباب 

من توجيه النمو القت�سادي. ومن المتوقع اأي�ًسا اأن 

ل�سغار  مبتكر  بيئي  نظام  بناء  ال�سندوق  يدعم هذا 

على  يعتمدون  الذين  ال�سباب  من  الأعمال  رجال 

التكنولوجيا.

يمثل الجيل الخام�ص عن�سًرا حا�سًما بالن�سبة للكويت، 

كما �سي�سلح الكثير من م�سكالت زمن النتقال. فهو 

يمثل قفزة لالأمام في مجال التكنولوجيا الال�سلكية 

اأو�سع  و�سعة  بكثير  اأعلى  واأداء  ب�سرعات  تَِعد  التي 

�سيناريوهات  من  متنوعة  لمجموعة  ومن�سة  بكثير 

وتمهد  الأ�سياء.  اإنترنت  مثل  الجديدة  الحو�سبة 

تقنيات  ا�ستخدام  اأمام  الطريق  الذكية  ال�سحابة 

الجيل الخام�ص وغيرها، مما ي�سهل رحالت التحول 

الرقمي في البالد والمنطقة الأو�سع.

“وفي  قائاًل  الم�سرفيين  الخبراء  اأحد  حذر  كما 

المالي  البتكار  يخلق  اأن  اأي�ًسا  يمكن  نف�سه،  الوقت 

التنظيمية  والجهات  للم�ستثمرين  عالية  ح�سا�سية 

وال�سوق الأو�سع”. واأ�ساف الخبير قائاًل “لذلك، من 

ال�سروري للغاية اأن تظهر كيانات التكنولوجيا المالية 

تركيًزا متزايًدا على اأن�سطة اإدارة المخاطر، مما يمنح 

المالي  البتكار  في  ال�ستثمار  في  ثقة  الم�ستثمرين 

والمنتجات الجديدة لمواكبة طلب الم�ستهلك”.

دعوة للمشاركة 
�سركات  اتحاد  اأع�ساء  دعوة  »الم�ستثمر«  پ   تود 

مهتمة  اأخرى  اأطراف  واأي   )UIC( ال�ستثمار 

اأو تحليل لأي مو�سوع يهم  اإلى تقديم مقالت 

المجتمع ال�ستثماري في الكويت. 

الثـــروات  اإدارة  ت�سمل:  المقترحة  پ   الموا�سيع 

الكويت  في  وال�ستثمــار  ال�ستثمار،  و�سناديق 

وال�ستثمار  الخليجي،  التعاون  مجل�ص  دول  اأو 

ال�سغيرة  والم�سروعــات  المبا�ســر،  الأجنبــــي 

وراأ�ص  وال�سراكــــة،  وال�سفافيـــــة،  والمتو�سطة، 

و�سنــــاع  والبور�ســــــــات،  ال�ستثماري،  المال 

الخا�ســـة  والأ�سهـــم  والحوكمـــــة،  الأ�ســــواق، 

والعقارات.....الخ. 

في  لتن�ســر  المقـــالت  مع  التعامــــل  پ   �سيتــم 

الأعداد التالية من مجلة الم�ستثمر.

اأو  العربية  باللغـــة  المقـــال  يكتـــب  اأن  پ   يجب 

وا�سحة  نظر  وجهة  تقديم  مع  الإنجليزية 

الم�سطلحــــات  مـــــن  قــــدر  اأقـــل  وا�ستخدام 

الفنية.

وال�سور  الر�سومـــات  با�ستخـــــدام  پ   نرحـــــب 

�سخ�سية  �سورة  ا�ستخدام  نقبل  كما  البيانية 

ذات جودة عالية لكاتب المقال. 

يرجى اإر�سال م�ساركاتكم بحلول

الخام�ص ع�سر من �سبتمبر 2019

على اأق�سى تقدير. 

fadwadarwish@unioninvest.org
etheridge@kuwaittimes.com
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لم تسلم أي دولة في العالم من آثر األزمة المالية العالمية،  الكل 
تأثر، ولكن على نحو متباين تبع ًالمستوي االرتباط باالقتصادات 
المتقدمة،ورأس المال العالمي، واالستثمار الدولي، والتصدير 

واالستيراد.

في الذكري العاشرة ألزمة
الرهن العقاري العالمية
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د. فريد حبيب ليان 

 كاتب واقت�سادي عربي

قد يبدو للبع�ص اأن اأزمة الرهن العقاري اأو اأزمة القرو�ص 

منقو�سة ال�سمان )Sub   Prime( وقعت منذ زمن طواه 

رغم  لدقائقها،  الذهني  ال�ستح�سار  في�سعب  الن�سيان، 

تفجرها قبل عقد م�سي، ورغم ما كان لها من وقع كاإرثي 

على حياة العديد من كبريات الموؤ�س�سات المالية العالمية 

والإفراد العاديين على حد �سواء.

ليمان  موؤ�س�سة  ل�سقوط  العا�سرة  الذكرى  ن�سهد  ،وبينما 

اأزمة  �سحايا  كاأول  العالمية   Lehman Brothersبراذرز

الرهن العقاري وما تبع ذلك من ركود مالي عالمي، قد 

وقوع  اإلى  اأدت  التي  الأحداث  تذكر  المفيد  من  يكون 

مدي  على  ال�سلبية  تـاأثيراتها  ا�ستمرار  واأ�سباب  الأزمة 

وقوعها،  عن  الأول  والم�سئول  بالق�سيرة،  لي�ست  فترة 

وماذا حدث في اأعقابها مبا�سرة، وما اأتت به من درو�ص 

م�ستفادة.

الرهن  هو   Sub Prime الـ  بت�سمية  المق�سود  بدايًة، 

الئتماني  الم�ستوي  الى  اإ�سارة  وهي  ال�سمان.  منقو�ص 

الرهون  تلك  على  الحا�سلين  للمقتر�سين  المتدني 

التي  العوامل  تولدت  كيف  هو  ال�سوؤال  ولكن  العقارية. 

اأدت الى بوادر هذه الأزمة  منذ عام 2007 ومن لم تجليها 

المتفاوتة  بانعكا�ساتها  اأوا�سط 2008  بكامل �سورتها في 

على اأغلب القت�ساديات العالمية؟.

واقع الأمر ان الأزمة لم تن�ساأ بين ع�سية و�سحاها. فمن 

اأ�سعار  كانت  العقد،  ذاك  منت�سف  اإلى   2000 عام  اأوائل 

المتحدة  الوليات  في  العقاري  الرهن  على  الفائدة 

لقرار  مبا�سرة  كنتيجة  للغاية  منخف�سة  الأمريكية 

الحتياطي الفيدرالي بخف�ص �سعر الفائدة لتحفيز نمو 

القت�ساد، بعد مروره بفترة ركود في اأوائل عام 2000.

المالءة  �سعيفي  من  قطاع عري�ص  تاأهل  لذلك،  ونتيجة 

المالية للح�سول على قرو�ص الرهن العقاري التي حجبتها 

عنهم �سابقاً ارتفاع معدلت الفائدة.اإما الم�ستثمرون ذوي 

اأزمة  بهم خ�سائر  اأن حاقت  �سبق  المالية، ممن  المالءة 

انهيار اأ�سهم التكنولوجي االتي ا�ستمرت من مار�ص 2000 

العقاري،  ال�ستثمار  الى  تحولوا  فقد   ،2002 اأكتوبر  اإلى 

في  بداأت  قد  كانت  اآنذاك  العقار  اأ�سعار  وان  ل�سيما 

ال�سعودي  اتجاهها  ا�ستمرار  الكثيرون  وتوقع  الرتفاع، 

لفترة غير ق�سيرة.

اأوحت  وما  للعقار  ال�سعرية  الفقاعة  تفاقم  وعلى خلفية 

اندفعت  العقارية،  للقرو�ص  عاٍل  �سمان  من  زيفاَ  به 

في  �سيولتها  توظيف  اإلى  )الأمريكية(  المحلية  البنوك 

الإقرا�ص العقاري من خالل حمالت ت�سويقية مكثفة قام 

بها �سما�سرة كان اغلبهم من خارج ال�سناعة الم�سرفية، 

ووازعهم الرئي�سي هو جمع اأق�سي ما ي�ستطيعونه جمعه 

)او  تزيين  الأمر  ا�ستدعي  لو  الئتمان، حني  من طلبات 

تزييف( الوقائع المحيطة بالطلب.

اأدوات مالية تفتقر لل�سفافية

الحد،  هذا  عند  الئتماني  التجاوز  �سيناريو  يقف  لم 

القرو�ص  تلك  بيع  الي   الأ�سليون  المقر�سون  عمد  بل 

بتجزئة هذه  الأخيرة  ا�ستثمارية، حيث قامت  بنوك  اإلى 

�سكل  على  منها  خلطات  وت�سكيل  الئتمانية  المحافظ 

اأدوات ا�ستثمارية �سميت بـــ )التزامات الدين الم�سمونة 

CDO–Collateralized Debt Obligations(، روجت لها 
بداية  وكانت  ب�سمانات عقارية.   مالية مكفولة  كاأدوات 

من  المكونة  الأدوات  هذه  وترويج  ت�سكيل  هي  الأزمة 

اأجزاء متناثرة من محافظ ائتمانية متعددة ومتفاوتة من 

تحليل  ال�سعب  الئتمانية، حيث غدا من  الجدارة  حيث 
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المنتج النهائي للوقوف على الم�ستوي الفعلي لخطورته. 

نظرا  المخاطر  عالية  الأدوات  هذه  انت�سرت  ثم،  ومن 

لما كانت توفره من عائدات متميزة، حثي اإن موؤ�س�ستي 

 Freddie Mac ماك  وفريدي   Fannie  Maeماي فاني 

اللتان ترعاهما الحكومة الأمريكية والمخت�ستان بتوريق 

الرهن العقاري، ا�سترتا كميات كبيرة من هذه الرهون من 

ا�ستثمارية م�سمونة  مالية  كاأوراق  بيعها  واأعادتا  البنوك 

باأ�سول عقارية.

تطور الأزمة

تزايد حجم ما  العقار،  اأ�سعار  ا�ستمرار الرتفاع في  مع 

توفره العقارات �سكلياً من �سمان ائتماني، مما اأدي اإلى 

ل�سعاف  الممنوحة  العقارية  القرو�ص  انت�سار  من  مزيد 

المالءة الئتمانية ممن كانوا �سابقاً غير موؤهلين ائتمانياً 

حني  النحو  هذا  على  الأمور  �سارت  وقد  لالقترا�ص. 

الحتياطي  بنك  قيام   2004 عام  بعد  ما  فترة  �سهدت 

الفيدرالي الأمريكي برفع �سعر الفائدة على مدى اثنتي 

ع�سرة مرة في محاولة منه لتجنب وقوع ت�سخم �سديد 

في اقت�ساد الوليات المتحدة الأمريكية. ومع نهاية عام 

عام  منت�سف  وبحلول   .%2.25 الفائدة  �سعر  كان   ،2004

2006 كان قد و�سل اإلى %5.25.

المذكورة  العقارية  القرو�ص  معظم  اأن  ذلك  اإلى  ي�ساف 

كانت قائمة على �سعر فائدة متغير، اأي يرتفع مع ارتفاع 

المركزية،  البنوك  تحدده  الذي  الأ�سا�سي  الفائدة  �سعر 

المتحدة.  الوليات  حالة  في  الفدرالي  الحتياطي  اأي 

بالتالي، اأ�سبح الكثير من المفتر�سين غير قادرين على 

الدين.  لخدمة  متزايدة  قيم  من  البنوك  تطلبه  ما  تلبية 

وتزامناَ مع ارتفاع اأ�سعار الفائدة الفدرالية، �سهد ال�سوق 

ا�سمحالل ثم تال�سى الفقاعة األ�سعرية لالأ�سول العقارية 

فيهما  بلغت  حيث   2006 و   2005 العامين  مدي  على 

مما  م�ستوياتها،  ادني  الإ�سكاني  العقار  اأ�سعار  معدلت 

للديون،  اإ�سافية  ب�سمانات  يطالبون  المقر�سين  جعل 

المالءة  ذوي  من  المقتر�سون  توفيره  عن  ما عجز  وهو 

المرهونة  ال�سوقية  القيمة  تعد  فلم  المتدنية،  المالية 

ت�ساوي ما تم اقترا�سه مقابلها، كما اأن بيعها اأ�سبح لن 

ياأتي اإل بالخ�سارة المحتومة على مالكها، مما دفع اغلب 

المقتر�سين اإلى التخلي عن القر�ص والتنازل عن الأ�سول 

المقدمة ك�سمان الى الجهة المقر�سة، و�سكل ذلك نقطة 

النطالق للتفاعالت المت�سل�سلة التي اأف�ست الى انهيار 

الزمة،.حيث  الذي خلفته  النحو  العقارية على  الأ�سواق 

عن  ال�ستغناء  الى  المقر�سة  الموؤ�س�سات  تلك  ا�سطرت 

الت�سغيلية. م�سروفاتها  لتحجيم  موظفيها  من  األف 

بتجزئة  قامت  التي  ال�ستثمارية  البنوك  انهيار  بداأ  كما 

هذه الديون واإعادة ت�سكيلها وت�سويقها في �سورة اأدوات 

ا�ستثمارية، اإذ اإن القرو�ص التي �سكلت لب تلك الأدوات 

عام  وبحلول  الأداء.  معدوم  منها  ي�سير  جزء  اأ�سبح  قد 

2008، ا�سبح الن�ساط القت�سادي في الوليات المتحدة 

الأمريكية في حالة تدٍن بِيّن.

الأزمة ودول الخليج العربية

المالية  الأزمة  اآثر  من  العالم  في  دولة  اأي  ت�سلم  لم 

العالمية، فالكل تاأثر، ولكن على نحو متباين تبع اًلم�ستوي 

العالمي،  المال  المتقدمة،وراأ�ص  بالقت�سادات  الرتباط 
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وين�سحب  وال�ستيراد.  والت�سدير  الدولي،  وال�ستثمار 

تاأثرت  العربية. فقد  الخليج  اقت�ساديات دول  ذلك على 

الأمارات العربية المتحدة على نحو وا�سح، ل�سيما اإمارة 

الدولي  المال  راأ�ص  على  كبير  ب�سكل  تعتمد  التي  دبي، 

وال�سياحة الوافدة وال�ستثمار الدولي في عقاراتها، بينما 

كانت المملكة العربية ال�سعودية اقل تاأثراً. ومع ذلك،فثمة 

العربية  الخليج  دول  تاأثر  لم�سببات  م�ستركة  قوا�سم 

بالزمة، كانخفا�ص الطلب العالمي على النفط والتباطوؤ 

عنه  تولدت  مما  الأزمة،  جراء  من  العالمي  القت�سادي 

اآثار مبا�سرة على موازين مدفوعات هذه الدول.غير انه 

من جانب اآخر، كان لتطبيق رقابة نقدية �سارمة في دول 

توفير قدر ملمو�ص من  الأكبر في  الأثر  العربية  الخليج 

الحماية لقت�سادياتها تجاه اأ�سواأ اآثار الأزمة. كما اأن ما 

تت�سم به هذه الدول من وفرة ن�سبية لل�سيولة �سكل عاماًل 

م�ساعداً في الحفاظ على ا�ستقرار نظمها النقدية.

كيف تاأثرت دولة الكويت

ال�ستثمارية  ال�سركات  لبع�ص  الأزمة،كانت  وقوع  قبل 

وجهات  بنوك  مع  ائتمانية  عالقات  األكبري  الكويتية 

مقر�سة اأجنبية،حيث ح�سلت منها على ت�سهيالت ق�سيرة 

اإلى  �سعيا  ذلك  �سهراً،   12 خالل  ت�ستحق  اأي  الأجل، 

خف�ص تكلفة القترا�ص. اإل انه مع ارتفاع اأ�سعار الفائدة 

الم�ستخدمة  الأ�سول  قيم  وتدهور  جانب  من  العالمية 

تلك  على  ا�ستع�سي  اآخر،  جانب  من  للدين  ك�سمانات 

الجهاز  اإلى  فتوجهت  القرو�ص،  هذه  تجديد  ال�سركات 

الم�سرفي المحلي، ولكن دون توفيق في هذا الم�سعى، 

عدوي  امتداد  من  العولمة  ظل  في  معروف  هو  كما  اإذ 

ال�سوق  اجتاحت  اأخري،  اإلى  �سوق  من  الأزمات  عواقب 

المحلية موجة من الحر�ص الزائد والت�سدد في الإقرا�ص 

اأدي  وقد  المطلوبة.  ال�سمانات  ونوعية  من حيث حجم 

�سعيها  معر�ص  في  ال�سركات  تلك  قيام  الى  بدوره  ذلك 

للح�سول على ما احتاجته من �سيولة اإلى ت�سييل ق�سم من 

محافظ اأ�سهمها، مما اأدي بدوره اإلى تراجع تدريجي في 

�سوق الكويت لالأوراق المالية، وتدني ر�سملته اإلى حدود 

ن�ساط  م�ستوي  على  �سلبياً  ذلك  كل  واثر  م�سبوقة.  غير 

الأعمال رغم تدني اأ�سعار الفائدة.

وفي مواجهة ما �سبق، برز دور وزارة المالية في الكويت 

في توفير اأموال من الحتياطي العام ل�سداد العجز لدى 

ال�ستقرار  قانون  �سن  اأتي  كما  الأزمة.  خالل  البنوك 

المالي لي�ساهم في الحد من وقع الأزمة المالية العالمية 

على القت�ساد المحلي وليعيد الثقة قى قطاع الخدمات 

حكومية  �سمانات  تقديم  خالل  من  المالية  والو�ساطة 

البنوك  �سجع  مما  المخ�س�سات،  في  عجز  اأي  �سد 

الكويتية على معاودة اإقرا�ص ال�سركات، وتوفير ال�سيولة 

للموؤ�س�سات المتعثرة.

دولة  في  المالي  ال�ستقرار  قانون  اإن  ذكره  يجدر  ومما 

الكويت كان الأخف من حيث حدة التدخالت الحكومية 

الخليجية. فبالمقارنة، قامت دولة قطر ب�سراء نحو %20 

بـنحو  ا�ستثمارية  اأ�سولً  منها  واقتنت  البنوك  ملكية  من 

600 مليون دولر، وعلى نهج م�سابه �سارت دول اأخرى من 

مجل�ص التعاون الخليجي.
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في  المالية  والخدمات  ال�ستثمار  �سركات  كانت  لقد 

القت�ساد  في  دافعة  �سخمة  قوة  الأخيرين  العقدين 

وا�ستثمارية  تمويلية  خدمات  وفرت  حيث  المحلي، 

واإدارة اأ�سول اإلى جانب الخدمات ال�ستثمارية المالية 

و�سعت  كما  ذلك..  وغير  وال�ستحواذ  الدمج  مثل 

الإقليمية  الأ�سواق  في  �سريعة  ب�سورة  اأن�سطتها  من 

والعالمية ومن ذلك  تقديم خدمات مالية وفقاً لأحكام 

ال�سريعة الإ�سالمية.

بلغ عدد �سركات ال�ستثمار  وفي دي�سمبر عام 2018، 

تبلغ  مدارة  باأ�سول  �سركة،   73 المالية  والخدمات 

وفقـــــاً  كـــــويتي  دينــــار  مــــليارات   19.9 حـــوالي 

 27 منها  المركزي،  الــــكويت  بنــــك  لإح�ســــائيــــات 

�سركة مدرجة في �سوق الكويت لالأوراق المالية.

�سوق  في  قطـــاع  اأكبر  ثاني  ال�ستثمار  قطـــاع  ويُعـــد 

الكويت لالأوراق المالية من حيث حجم راأ�ص ماله بعد 

النفط  اأكبر قطاع بعد  يُعد ثالث  البنوك، فيما  قطاع 

وال�سناعات التحويلية بالإ�سافة اإلى البنوك من حيث 

الم�ساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وانطالقاً من اأهمية هذا القطاع انبثقت فكرة تاأ�سي�ص 

اتحاد �سركات ال�ستثمار، والذي تم اإ�سهاره في يناير 

2005، ويجمع حالياً في ع�سويته 33 �سركة من �سركات 

ال�ستثمار والخدمات المالية، منها 19 �سركة مدرجة 

في �سوق الكويت لالأوراق المالية.

ر�سالتنا

ال�ستثمار  قطاع  كفاءة  لتطوير  المالئم  المناخ  تهيئة 

والخدمات المالية تما�سياً مع التطورات في الأ�سواق 

الذاتية  والتنظيمات  الت�سريعات  فيها  بما  العالمية 

لخدمة القت�ساد الوطني.

اأهم اأهداف التحاد

الجهات  كافة  مع  والم�ساركة  الم�ساهمة  پ   تفعيل 

معها  والعمل  الدولة،  في  الر�سمية  وغير  الر�سمية 

اإلى  الكويت  لتحويل  وا�سحة  ا�ستراتيجية  لإعداد 

مركز مالي متطور، والعمل على تهيئة مناخ تناف�سي 

لكافة �سركات ال�ستثمار والخدمات المالية.

واإ�سالح  لــــتحديث  م�ســـــاريع  اقتــــراح  پ   تقــديــم 

هيئة  )قانون  المالي  بالقطاع  الخا�سة  الت�سريعات 

الم�ستثمر  قانون  ال�سركات،  قانون  المال،  اأ�سواق 

الأجنبي،... اإلخ(.

ل�سوق  الموؤ�س�سية  الأجهزة  ا�ستكمال  على  پ   العمل 

مالي متطور يعمل على حماية ال�ستثمار وتح�سين 

درجة  ورفع  المعامالت  وا�ستقرار  ال�ستثمار  بيئة 

الثقة في القت�ساد.

پ   العمل على زيادة عدد اأع�ساء التحاد وتوفير بيانات 

تف�سيلية عن ال�سركات الأع�ساء.

پ   تو�سيع قاعدة ال�ستثمار لل�سركات وم�ساعدة قطاع 

وتذليل  ال�ستثمارية  م�ساريعه  طرح  في  ال�ستثمار 

لهذه  والترويج  ال�ستثمارات  لتدفق  العقبات  كافة 

ال�سركات داخل وخارج الكويت.

على  المالي  وال�سوق  ال�ستثمار  �سركات  پ   ت�سجيع 

التو�سع في اأن�سطتهم، وقيامهم بطرح اأدوات مالية 

جديدة )�سناديق مختلفة، اأدوات دين بدخل ثابت، 
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اإ�سالمية...  �سكوك  للتحويل،  القابلة  ال�سندات 

التنويع  على  الم�ستثمرين  لم�ساعدة  وذلك  اإلخ( 

بعملياتهم، وخياراتهم ال�ستثمارية.

بين  للف�سل  الداخلي  للتحكيم  اأ�سلوب  پ   اإيجاد 

النزاعات التي قد تن�ساأ بين الأع�ساء.

مع  م�ستركة  لجان  واإن�ساء  المبا�سر  پ   التوا�سل 

بالقطاع  لها عالقة  التي  الر�سمية  الجهات  كافة 

ال�ستثماري )بنك الكويت المركزي، هيئة اأ�سواق 

المالية،  وزارة  وال�سناعة،  التجارة  وزارة  المال، 

ال�سوؤون  لجنة  الكويت،  و�سناعة  تجارة  غرفة 

اللجنة  الأمة،  بمجل�ص  والقت�سادية  المالية 

هيكلة  اإعادة  برنامج  الوزراء،  بمجل�ص  المالية 

القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وغيرها 

من الجهات(.

)الذراع  ال�ستثمار  درا�سات  مركز  دور  پ   تفعيل 

والتدريب  الخدمات  لتقديم  لالتحاد(  التدريبي 

لكافة المهتمين بمجال ال�ستثمار.

أعضاء االتحاد

مجلس إدارة االتحاد
رئي�ص مجل�ص الإدارة�سالح �سالح ال�سلمي 

نائب الرئي�صحمد اأحمد العميري 

اأمين ال�سر وع�سو مجل�ص الإدارةعبداهلل حمد التركيت 

اأمين ال�سندوق وع�سو مجل�ص الإدارةفي�سل من�سور �سرخوه 

ع�سو مجل�ص الإدارةبدر نا�سر ال�سبيعى 

ع�سو مجل�ص الإدارةحمد محمد ال�سعد 

ع�سو مجل�ص الإدارةخالد عبداهلل ال�سعيد 

ع�سو مجل�ص الإدارةطارق اإبراهيم المن�سور 

ع�سو مجل�ص الإدارةمن�سور حمد المبارك 

مجموعة اأرزان المالية للتمويل وال�ستثمار 1

�سركة ال�ستثمارات الوطنية 2 

�سركة ال�سفاة لال�ستثمار 3 

�سركة كامكو لال�ستثمار )كامكو( 4 

ال�سركة الكويتية لال�ستثمار 5 

�سركة عمار للتمويل والإجارة 6 

�سركة الرتاج لال�ستثمار 7 

�سركة الفنار لال�ستثمار 8 

�سركة اأعيان لالجارة وال�ستثمار 9 

�سركة مجموعة الإمتياز ال�ستثمارية 10 

ال�سركة الكويتية للمقا�سة 11 

�سركة المركز المالى الكويتى 12 

�سركة بيت الأوراق المالية 13 

بيت ال�ستثمار العالمى )جلوبل( 14 

�سركة بيتك كابيتال لال�ستثمار 15 

�سركة الكويت وال�سرق الأو�سط لال�ستثمار المالي 16 

�سركة وفرة لال�ستثمار الدولي 17 

�سركة اأ�سول لال�ستثمار 18 

�سركة الأمان لال�ستثمار 19 

�سركة التمدين ال�ستثمارية 20 

�سركة المنار للتمويل والإجارة 21 

�سركة كويت بيالرز لال�ستثمار المالي 22 

�سركة يونيكاب لال�ستثمار والتمويل 23 

�سركة الوطني لال�ستثمار 24 

�سركة دار ال�ستثمار 25 

�سركة ديمه كابيتال لال�ستثمار 26 

�سركة اأديم لال�ستثمار واإدارة الثروات 27 

�سركة بوبيان كابيتال لال�ستثمار 28 

�سركة نور لال�ستثمار المالي 29 

ال�سركة الأولى لال�ستثمار 30 

ال�سركة الكويتية للتمويل وال�ستثمار )كفيك( 31 

مجموعة عارف ال�ستثمارية 32 

�سركة ال�ساحل للتنمية وال�ستثمار 33 
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)UIC( لجنة الإعالم والت�سويق لدى اتحاد �سركات ال�ستثمار

النا�سر هو اتحاد �سركات ال�ستثمار )UIC( بالكويت بالتعاون مع دار كويت تايمز للن�سر و تحت 

قيادة رئي�ص التحاد �سالح ال�سلمي و رئي�ص تـــحــــرير المجلة بدر الـــــ�سبيعي و رئـــــي�ص تــــحريــــر 

كـــــويت تـــــايمـــز عبد الرحمن العليان. 

حمد محمد ال�سعد

رئي�ص اللجنة 

�سركة عمار للتمويل والإجارة

م�سطفى نجيب زنتوت

ع�سو اللجنة 

بيت ال�ستثمار العالمي- جلوبل 

عمرو محمد ح�سن

ع�سو اللجنة 

�سركة كامكو لال�ستثمار 

فدوى عادل دروي�ص

مدير الدعم الفني بالتحاد 

ومدير مركز درا�سات ال�ستثمار بالوكالة

كويت تايمز

جيمي اآثريدج

etheridge@kuwaittimes.com 

لال�ستف�سار حول الإعالنات:

ads@kuwaittimes.com

اتحاد �سركات ال�ستثمار-الكويت

 مبنى غرفة تجارة و�سناعة الكويت- الطابق الثاني، �سارع

مبارك الكبير- مدينة الكويت

�سندوق بريد: 27555  ال�سفاة

 رمز بريدي: 13136 الكويت 

 تلفون.: 965-2228-0370+

فاك�ص: 965-2249-0091/2+

uic@unioninvest.org :اإيميل

http://unioninvest.org :موقع

كويت تايمز

�سارع ال�سحافة

ال�سويخ ال�سناعية

�سندوق بريد: 1301 ال�سفاة

رمز بريدي: 13014 الكويت

تلفون: 965-2483-3199+

فاك�ص: 965-2483-5620+

etheridge@kuwaittimes.com :اإيميل

www.kuwaittimes.net :موقع
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